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The objective of this study is to develop a system for identifying tablets and
capsules using information from database and images. In the first step, a database
system of tablets and capsules was constructed. Information about physical characteristics
of 200 pills, e.g., shapes, dosage forms and colors, was inputted into the database. From
the evaluation, the average percentage of correct answers was 78%. Some limitations of
assigning information about pills were found. In the next step, a set of experiments was
done to test the ability of imgSeek, image processing software, for pill identification by
images. Effects of the background patterns and the physical characteristics of pills on
accuracy of identification were studied. The result suggested that imgSeek can be applied
for pill identification. However, the users considered many rank of results from imgSeek
before make decision. Finally, a system using both information from database and image
processing was developed to increase the efficiency for pill identification. With this system,
the average percentage of correct answers was 100%. The users considered less rank of
results from this integrated system before make decision. The mean difference of accuracy
obtained from the database without and with imgSeek was evaluated using Student’s t
test with 95% confidence level. The result was highly significant difference (p-value < 0.01).
In conclusion, the integrated system, which utilized information from database and image
processing from imgSeek, is valuable to use as a decision support system for tablets and
capsules identification.
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บทที่ 1
บทนํา

ยาเปนปจจัยหลักหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการใชยา เพื่อบํารุงรักษารางกายอยางเหมาะสม จึงกลาวไดวา ยา
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ส ว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพรางกายไดเชนเดียวกัน
ถูกใชอยางไมถูกตองเหมาะสมแล

นั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง [1] แตยาก็มิไดมีเพียงดานที่เปนประโยชน หากยานั้น
ปญหาสุขภาพอันมีสาเหตุมาจากการใชยามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหนึ่งของปญหา
ดังกลาว เกิดขึ้นจากการที่ผูใชยาไมทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับยานั้นๆ [2] ประกอบกับปจจุบันยา
เพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะยาเม็ดและแคปซูลซึ่งเปนรูปแบบยาที่ไดรับความนิยม [3] ทําใหการ
พิสูจนเอกลักษณของยาเหลานั้ นยากมากขึ้นตามไปดวย เมื่อเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับยา เภสัชกรซึ่งเปน
บุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยาโดยตรง ควรเปนผูใหคําปรึกษา และขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวนกับผูใชยา [4, 5]
ขอมูล ที่มีอยู มากมายเมื่อถูกจัด การอย างเป นระบบ มีโครงสร างการเชื่ อมโยงขอมูล ที่
เหมาะสม มีป ระเภทของข อมูล และข อมู ล ที่บ รรจุ อ ยูครบถว นถูก ตอง การประมวลผลจากขอมู ล
เหล า นั้ น จะสามารถนํ า มาใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ หรื อ สนั บ สนุ น การทํ า งานด า นต า งๆ อย า งมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหขอมูลถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด [6] ขอมูลเกี่ยวกับยาก็เชนเดียวกัน
ตองการการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดอยางเต็มที่
การพิสู จน เอกลั กษณยาเป นภาระงานหนึ่ง ที่สํ าคัญในงานเภสั ชกรรม และเปนงานที่
จําเปนตองเกี่ยวของกับขอมูลมากมายอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูล ซึ่งเป น รู ปแบบยาที่ไดรั บความนิยม และมีจํ า นวนมาก ยากที่เ ภสัชกรจะสามารถจดจํา ยา
เหลานั้น เพื่อประกอบการใหขอมูลกับผูใชยาหรือบุคลากรทางการแพทยส าขาอื่นไดอย างถูกตอง
ครบถวนทั้งหมด [7]

1

2
ดังนั้น หากมีแหลงขอมูลสาธารณะจําเพาะสําหรับยาเม็ดและแคปซู ลที่สามารถใหขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ จะเปนประโยชนตอเภสัชกร สามารถใชแหลงขอมูลนั้นประกอบการ
ตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลไดอยางถู กตอง รวดเร็ว อีกทั้งประชาชนทั่วไปยัง
สามารถใชเปนแหลงขอมูลประกอบการตรวจสอบยาเม็ดและแคปซูลเบื้องตนไดอีกดวย
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยาในปจจุบันมีความหลากหลายมากทั้งชนิดและรูปแบบ แตโดยหลักการแลว สามารถ
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แยกรูปแบบยาตามลักษณะทางกายภาพออกเปน 3 รูปแบบ [8] ดังนี้
1.

2. รูปแบบยาที่เปนแข็งกึ่งเหลว (Semi-solid dosage forms) เชน ยาขี้ผึ้ง ยาครีม
3. รูปแบบยาที่เปนของเหลว (Liquid dosage forms) เชน ยาน้ํา
ขอมูลจากสํานักยา กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับจํานวนการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
ปจจุบัน ตั้งแตป 2526-2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 29,424 ตํารับ แยกเปนตํารับยาสําหรับมนุษยจํานวน
25,778 ตํารับ และตํารับยาสําหรับสัตวจํานวน 3,646 ตํารับ ขอมูลจากกองควบคุมยา กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวา สถิติจํานวนการขึ้นทะเบียนตํารับยา แบงตามหมวดยาป 2542 ยาเม็ดและยา
แคปซูลมีการขึ้นทะเบียนตํารับยารวมแลว คิดเปนรอยละ 55 ของการขึ้นทะเบียนตํารับยาทั้งหมด
รองลงมา คือ ยาน้ําซึ่งมีการขึ้นทะเบียน รอยละ 14 และยาปราศจากเชื้อซึ่งมีการขึ้นทะเบียนรอยละ
13 ตามลําดับ [9] แสดงใหเห็นวายาเม็ดและแคปซูลนั้น เปนรูปแบบยาที่ไดรับความนิยมใชมากที่สุด
เนื่ องดว ยเหตุผ ลหลายประการ อาทิเชน ความสะดวกในการบริห ารยา ความคงตัว ที่ดีของตํารับ
กระบวนการผลิตที่ยุงยากซับซอนนอยกวารูปแบบยาชนิดอื่น ความสะดวกในการเก็บรักษาและขนสง
[10] นอกจากนั้นแลวเจาของตํารับยาเม็ดและแคปซูลยังสามารถสรางความเปนเอกลักษณ ใหยา
ของตนเปนที่จดจําของผูใช ดวยรูปราง สี หรือตัวอักษร-สัญลักษณ ซึ่งตอกหรือพิมพลงบนเม็ดยา แต
อยางไรก็ดี ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน ที่สงผลใหยาเม็ดและแคปซูลในทองตลาดมีความ
หลากหลาย หรือ มี ความคล า ยคลึ งกั น เป น อย า งมาก ยากที่ เภสั ช กรจะสามารถจํ า จดและพิ สู จ น
เอกลักษณของยาเม็ดและแคปซูลเหลานั้นไดอย างถูกตอง รวดเร็ว หากปราศจากความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ หรือแหลงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

3
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดานการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
กลาววา
เภสัช กรในภาคบริ ก ารต องทํ างานที่ ค รอบคลุ มเกี่ ย วกั บการใช ยาและสุ ขภาพของ
ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) สังคม
มุงหวังใหการทํางานของเภสัชกรสามารถรวมทีมดานสาธารณสุขในการสรางประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการใชยา สามารถปองกันหรือแกปญหาที่เกิดจากยานั้ นได ติดตามและประเมินผล
การใชยาวาเปนไปตามความมุงหวังของแผนการรักษาหรือไม เภสัชกรจะตองร วมรับผิดชอบตอ
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ผลการรักษาดวยยา ตองชวยติดตามความกาวหนาทางดานการรักษา ปรึกษาหารือกับผูสั่งใชยา ให
ขอมูล คําแนะนํา และความรวมมือกับทีมบุคลากรสุขภาพอื่น ในอันที่จะทําใหการใชยาในผูปว ยมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความสามารถที่จะลดคาใชจายทางดานยาโดยรวมของผูปวย
[11]

สมรรถนะดัง กล าวตามมาตรฐานผู ป ระกอบวิช าชี พ เภสั ช กรรม จะสมบู ร ณ ก็ต อเมื่ อ
เภสัชกรมีความรูความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยทักษะความรู
ดานการพิ สู จ น เอกลั ก ษณย าเป น ส ว นสํ า คัญ มากส ว นหนึ่ ง เนื่ องจากเป น พื้ นฐานแรกเริ่ มของการ
ให ขอ มูล ที่เ กี่ย วข องกับ ยา เพิ่มความปลอดภัย ในการใช ย า ป องกัน หรื อแก ไขป ญหาที่ เกิดจากยา
สามารถติดตาม และประเมินผลการใชยาไดอยางถูกตอง
การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลสามารถแยกออกไดเปน 2 วิธี คือ การพิสูจน
เอกลั ก ษณ โ ดยวิ ธี ก ารทางเคมี และการพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ โ ดยลั ก ษณะทางกายภาพ การพิ สู จ น
เอกลักษณโดยวิธีการทางเคมีนั้น ถูกนํามาใชประโยชน ในทางอุตสาหกรรม สําหรับควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตเปนสําคัญ อาทิเชน การตรวจพิสูจนความบริสุทธิ์ของตัวยาสําคัญ องคประกอบที่
นํามาใชในตํารับ ตรวจสอบปริมาณตัวยาสําคัญ หรือสารองคประกอบตางๆ ใหถูกตองตรงตามสูตร
ตํารับ เปนตน การพิสูจ นเอกลักษณโดยวิธีการทางเคมี ถึงแมจะเปนวิธีการที่ใหผลไดอยางถูกต อง
แมนยํา นาเชื่อถือ แตเปนวิธีการที่ตองอาศัยอุปกรณเครื่องมือที่ซับซอน ใชบุคลากรซึ่งผานการฝกฝน
จนมีทักษะความชํานาญ ใชตนทุนสูง และใชเวลานานกวาจะไดผลสรุปการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
หรือแคปซูลที่ตองการ

4
การพิสูจนเอกลักษณโดยลักษณะทางกายภาพ สวนใหญเกิดขึ้นในสถานการณเฉพาะหนา
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใหขอมูล หรือตอบขอซักถามใหกับผูใชยา หรือบุคลากรทางการแพทย
สาขาอื่น [4, 5] เนื่องจากเปนวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ไมจําเปนตองอาศัยเครื่องมือที่ยุงยากซับซอน
การพิสูจนเอกลักษณโดยลัก ษณะทางกายภาพนั้นใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญของเภสัชกรเปน
สําคัญ แตตองยอมรับวาความเชี่ยวชาญนั้นจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการฝกฝน ประกอบกับเวลา ถึงแม
เภสั ชกรจะมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญมากเพียงใด การตรวจสอบขอมูลกับ แหลงขอมูล ที่
ถูกตองนาเชื่อถือก็ เปนสิ่งที่พึงกระทํา เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น แหลงขอมูลเกี่ยวกับยาจึงมี
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ส่ยวกับยาเม็ดและแคปซูล สามารถแยกตามรูปแบบของแหลงขอมูลได 2
แหลงขอมูลเกี

ความสําคัญยิ่ง

รูปแบบ คือ แหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือซึ่งมีภาพประกอบ เชน หนังสือ MIMS IDENTA ของบริษัท
MIMS ที่ไดรับความนิยมใชอยางแพรหลาย และแหลงขอมูลในรูปแบบของฐานขอมู ลอิเล็กทรอนิกส
ซึ่ ง สามารถเข า ใช ผ า นโปรแกรม อิ น ทราเน็ ต หรื อ อิ น เทอร เ น็ ต เช น เว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท MIMS
(www.mims.com) เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข

(www.fda.moph.go.th) และเว็บไซตฐานขอมูลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลในประเทศ
ไทย โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phar.ubu.ac.th) เปนตน แหลงขอมูล
ทั้งสองรูปแบบนั้นมีขอเดน-ขอดอยแตกตางกัน ดังนี้ แหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือเปนแหล งขอมูลที่
สามารถเขาถึงไดงาย แตอาจใหขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน แหลงขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส
ตองอาศัยอุปกรณประกอบในการเขาถึง ใชทักษะในการสืบคน โดยทั่วไปผูเขาใชตองสมัครเปนสมาชิก
ของแหลงขอมูลเหลานั้นกอนจึงจะสามารถเขาถึงขอมูลได นอกจากนั้นแหลงขอมูลทั้งสองอาจมีก ารให
ขอมูลซึ่งแฝงประโยชนทางการคาใหกับหนวยงาน หรือผูใหการสนับสนุน มีขอมูลตํารับยาไมครบถวน
ตามที่มีใชจริงในทองตลาด อีกทั้งไมสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงานเฉพาะดาน
ได ทําใหผลจากการสืบคนไมมีความจําเพาะเจาะจง ตองใชเวลาในการพิจารณาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจมากเกินความจําเปน
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือ สามารถสืบคนได 3 วิธี ดังนี้ วิธีแรก
คือ การสืบคนจากดัชนีรายชื่อผูผลิต ตามดวยการสืบคนจากชื่อการคา เมื่อไดหมายเลขกํากับเม็ด ยา
ที่ตองการคนหาแลว สามารถเปดดูขอมูลในเลมหนังสือตอไป วิธีที่ 2 คือ สืบคนจากดัชนีรายชื่อการคา

5
เมื่อไดหมายเลขกํากับเม็ด ยาที่ตองการคนหาแลว สามารถเปดดูขอมูลในเลมหนังสือเชนเดียวกับวิธี
แรก หากผูสืบคนไมทราบชื่อ บริษัทผูผลิต หรือชื่อการคาของเม็ดยาที่ตองการคนหา จะตองใชการ
สืบคนวิธีสุดทาย คือ เปดดูขอมูลทั้งหมดในเลมหนังสือ โดยขอมูลในเลมหนังสือจะเรียงลําดับเริ่มจาก
รูปแบบยา ตามดวย สี รูปราง ขนาด และชื่อการคาเรียงตามลําดับตัวอักษร
การสืบคนขอมูล จากแหลงขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส สามารถแยกตาม
การใหขอมูลในการสืบคนออกเปน 2 ประเภท คือ การสืบคนโดยการกําหนดขอมูล และการสืบคนโดย
รูปภาพ การสืบคนโดยการกําหนดขอมูล สามารถทําไดโดยการพิมพตัวอักษร ตัวเลข หรือการเลือก
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ขอมูลอื่นๆ การสืบคนดวส
ยวิธีนี้เปนที่นิยม เนื่องจากสามารถสืบคนขอมูลได งาย ไมมีขั้นตอนยุงยาก

ขอมูลจากชุดขอมูลที่มีการกําหนดไว ยกตัวอยางเชน การกําหนดคําสําคัญ การกําหนดสี รูปราง หรือ

ซับซอน แตขอจํากัดของการสืบคนขอมูลดวยวิธีนี้ คือ ผูสืบคนตองมีทักษะในการถายทอดลักษณะของ

สิ่งที่ตองการสืบคนลงในแบบกรอกขอมูล ความรูพื้นฐานรวมถึงประสบการณ ความเชี่ยวชาญของ
ผูสืบคน การกําหนดขอมูลที่บันทึกอยูในฐานขอมูลของผูสรางฐานขอมูล กับการกําหนดขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองการคนหาของผูสืบคน ลวนเปนปจจัยซึ่งสงผลตอความถูกตองของผลการสืบคน แหลงขอมูล
ยาเม็ดและแคปซูลสาธารณะในประเทศไทยปจจุบันนั้น ใชการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลทั้งสิ้น
การสืบคนโดยรูปภาพ สามารถทําไดโดยสงภาพของสิ่งที่ต องการสืบคนเขาสูระบบการ
สืบคน ระบบจะทําการประมวลผลภาพที่ถูกสงเขาไปเปรียบเทียบกับภาพมีบัน ทึกไวในฐานขอมูล
จากนั้นแสดงผลการสืบคน การสืบคนโดยรูปภาพนี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการกําหนด
ขอมูลได เปนวิธีสืบคนที่สามารถกระทําไดแมไมทราบขอมู ลของสิ่งที่ตองการสืบคนแนชัด ขอจํากัด
ของการสืบคนโดยรูปภาพ คือ เทคนิคการถายภาพของแตละบุคคล เครื่องมือและสภาพแวดลอมของ
การถายภาพ ทําใหภ าพที่ไ ดมีความแตกตางกันในรายละเอีย ดถึงแมจะถายภาพจากวัตถุตนแบบ
เดียวกันก็ตาม และรายละเอียดภาพที่แตกตางกันนี้ก็ สงผลกระทบตอผลการประมวลผลของระบบ
สืบคนโดยรูปภาพอยางหลีกเลี่ยงไมได แหลงขอมูลยาเม็ดและแคปซูลสาธารณะในประเทศไทยยังไมมี
บริการสืบคนโดยรูปภาพ ดังนั้นหากตองการสืบคนโดยวิธีนี้ จะตองสืบคนจากแหลงขอมูลสาธารณะ
ทั่วไป เชน เว็บไซต Google (www.google.com) ซึ่งใหผลการสืบคนที่ไมจําเพาะเจาะจง ทําใหตอง
ใชเวลาในการพิจารณาผลการสืบคนประกอบการตัดสินใจเปนเวลานาน
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จากขอ มูล ดัง กล า วข างตน ผู วิจั ย จึงมีค วามสนใจศึก ษาการสร า งระบบสํ า หรั บ พิสู จ น
เอกลั กษณ ย าเม็ ดและแคปซู ล ที่เ ขา ถึ ง ไดผ านอิน เทอร เ น็ ต มี ค วามเป น ป จ จุ บั น ไมแ ฝงประโยชน
ทางการคา สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงาน ใหขอมูลประกอบการสืบคนไดทั้ง
การกําหนดขอมูลและรูปภาพ ใหผลการสืบคนประกอบการตัดสินใจในการพิ สูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูลที่ถูกตองนาเชื่อถือ เปนแหลงขอมูลสาธารณะ ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดใหเปนประโยชน
กับสังคมตอไป
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2.1. เพื่อสรส
างระบบสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดงและแคปซูลโดยระบบฐานขอมูล

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.2. เพื่อศึกษาการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยอิมเมจซีค

2.3. เพื่อสรางระบบสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหา
ดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค
3. ขอบเขตของการวิจัย
ยาเม็ดและแคปซูลที่มีการใชจริงในประเทศไทย 200 ตัวอยาง ไดรับความอนุเคราะห
เม็ดยาบริจาคเพื่อการศึกษาจากโรงพยาบาลเทพากร และโรงพยาบาลศูนยนครปฐม
มีวิธีการกําหนดจํานวนตัวอยาง ดังนี้
ตํารับยาเม็ดและแคปซูลที่มีใชจริงในโรงพยาบาลตัวอยาง 2 โรงพยาบาล ไดแก
x โรงพยาบาลศูนยนครปฐม (โรงพยาบาลรัฐบาล)
509 ตํารับ
x โรงพยาบาลเทพากร (โรงพยาบาลเอกชน)
288 ตํารับ
เฉลี่ยตํารับยาเม็ดและแคปซูลที่มีการใชจริงในโรงพยาบาลทั้งสอง
(288+509)/2
=
398.5 ตํารับ
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ใชสูตร Taro Yamane ในการคํานวณจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%

n
=
N/(1+Ne2)
แทนคา
n
=
398.5/(1+398.5(0.052))
n
=
199.62
ดังนั้น จึงใชตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 200 ตัวอยาง
(ขอมูลปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556)
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การพิสสูจนเอกลักษณ หมายถึง การระบุอยางจําเพาะเจาะจงถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยอาศัย

4. นิยามศัพทเฉพาะ
4.1

ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น

4.2 ยา หมายถึง สิ่งที่ใชแก หรือปองกันโรค หรือบํารุงรางกาย [12]
4.3 ยาเม็ด หมายถึง ยาเตรียมในรูปแบบของแข็ง ประกอบดวยตัวยาและอาจจะมี
หรือไมมีสารเจือจางผสมอยูดวย เตรียมขึ้นโดยวิธีนําตัวยาไปตอกอัดเปนเม็ดดวยเครื่องตอกเม็ดยา
(Compression method) หรือโดยวิธีอัดลงแบบพิมพ (Molding method) ยาเม็ดมีลักษณะ
ภายนอก ไดแก รูปราง ขนาด สี ที่แตกตางกันไป ซึ่งความแตกตางเหลานี้ขึ้นกับวัตถุประสงคการใช
งาน และกรรมวิธีการผลิต [13]
4.4 แคปซูล หมายถึง หลอดเล็กๆ ทําดวยสารที่ไมเปนพิษ โดยทั่วไปทําจากเจลาติน
(Gelatin) ละลายไดงาย ใชบรรจุยา แคปซูลแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แคปซูลแข็ง (Hard gelatin
capsule) และแคปซูลนิ่ม (Soft gelatin capsule) [14]
4.5 ฐานขอมูล หมายถึง แหลงที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งอยูในรูปแฟมขอมูล
รวมไวที่เดียวกัน มีสวนของพจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) เก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสราง
ของฐานขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บนั้นตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สามารถสืบคน (Retrieval) แกไข
(Modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขอมูล (Update) และจัดเรียงขอมูล (Sort) ไดสะดวก
โดยอาศัยซอฟตแวรประยุกตสําหรับจัดการฐานขอมูล [15]
4.6 การประมวลผลภาพ หมายถึ ง การนํ า ภาพมาประมวลผล หรื อ คํ า นวณด ว ย
คอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ [16]
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4.7 อิมเมจซีค (imgSeek) คือ โปรแกรมประมวลผลภาพแบบโอเพนซอรส (Open
source) ซึ่งทํางานโดยการประมวลผลระหวางภาพที่ใชในการค นหากับภาพที่มีอยูในฐานขอมูล และ
แสดงผลการคนหาเรียงลําดับตามรอยละความเหมือนจากมากไปหานอย รูปภาพที่ใชในการคนหานั้น
เปนไดทั้งรูปถายและรูปวาดอยางงาย [17]
5. ประโยชนที่ไดรับ
5.1. เรียนรูกระบวนการออกแบบฐานขอมูลเพื่อพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล
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5.3. เรียนรูส
กระบวนการประมวลผลภาพและวิ

5.2. เรียนรูวิธีการสรางและปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับยาเม็ดและแคปซูล

5.4. เรียนรูสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการใชอิมเมจซีค เพื่อพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูล
5.5. เรียนรูวิธีการสรางสวนเชื่อมประสานกับผูใชงานของระบบสืบคนขอมูล เพื่อพิสูจน
เอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค
5.6. ระบบสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหาดวยระบบ
ฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค ที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เพื่อประกอบการพิสูจ น
เอกลักษณเม็ดยาอยางถูกตองรวดเร็ว

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึ ก ษาการพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ด ว ยระบบฐานข อ มู ล ร ว มกั บ
อิมเมจซีคนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและกําหนดเนื้อหาของวรรณกรรมที่เกี่ยวของแยกออกเปน 4 หัวขอ
ดังตอไปนี้
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1. การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล

2. กระบวนการสืบคนขอมูลยาเม็ดและแคปซูลจากแหลงขอมูล
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. อิมเมจซีค
1. การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล
การพิสูจนเอกลักษณยา สามารถแยกออกได 2 วิธี ไดแก การพิสูจนเอกลักษณยาโดย
วิธีการทางเคมี และการพิสูจนเอกลักษณยาโดยลักษณะทางกายภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
การพิสูจนเอกลักษณยาโดยวิธีการทางเคมี เปนวิธีการพิสูจนเอกลักษณที่นิยมใชในทาง
อุตสาหกรรม ใชในกระบวนการควบคุม หรือตรวจสอบคุณภาพของการผลิตยา อาทิเชน การตรวจ
พิสูจนความบริสุทธิ์ และปริมาณของตัวยาสําคัญ รวมถึงสารองคประกอบในตํารับใหถูกตองตรงตาม
สูตรตํารับ เปนตน การพิสูจนเอกลักษณโดยวิธีการทางเคมีเปนวิธีการพิสูจนเอกลักษณที่ใหผลไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือมากที่สุด แตก็มีขอจํากัดมากเชนเดียวกัน กลาวคือ เปนกระบวนการพิสูจน
เอกลักษณ ที่ตองอาศัยอุปกรณเครื่องมือที่ซับ ซอน ใชบุคลากรซึ่ง ผ านการฝ กฝนจนมีทักษะความ
ชํานาญ ใชตนทุนสูง และใชเวลาในการพิสูจนเอกลักษณ นานมากนอยขึ้นอยูกับความซับซอนของ
กระบวนการ ดังนั้นการพิสูจนเอกลักษณยาโดยวิธีการทางเคมีจึงถูกเลือกใชเมื่อมีความจําเปน
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การพิสูจนเอกลักษณยาโดยลักษณะทางกายภาพ เปนวิธีการพิสูจนเอกลักษณซึ่งเกิดขึ้น
ในสถานการณเฉพาะหนา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเภสัชกรในการทํางาน ประกอบการใหขอมูล
เกี่ยวกับยา หรือตอบขอซักถามตางๆ เกี่ยวกับยากับผูใชยา หรือบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น เปน
วิธีการพิสูจนเอกลักษณยาที่สะดวก รวดเร็ว ไมจําเปนตองอาศัยเครื่องมือ ประกอบ แตอาจตองการ
แหลงขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม การพิสูจนเอกลักษณยาโดยลักษณะทางกายภาพนี้
อาศัย ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของเภสั ชกรเปน ส วนสํ าคัญ อยางไรก็ดี ตองตระหนักวา
ประสบการณ และความเชี่ย วชาญของเภสัช กรนั้ น เกิดขึ้น จากการฝ กฝนประกอบกับเวลา และ
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ถึงแมวาเภสัชกรจะมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญมากเพียงใด การตรวจสอบขอมูลกับแหลงขอมูลที่
ในการศึ ก ษาการพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ด ว ยระบบฐานข อ มู ล ร ว มกั บ
อิมเมจซีค ผู วิ จัยสนใจศึกษาการพิสู จนเ อกลั กษณ เม็ด ยาโดยลั กษณะทางกายภาพ ลั กษณะทาง
กายภาพของเม็ ด ยาที่ถู ก เลื อ กใชใ นการพิ สู จ น เ อกลั กษณ ได แ ก ขนาด รู ป ร า ง สี พื้ น ของเม็ ด ยา
รอยบาก และตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา [18] โดยลักษณะทางกายภาพขางตน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ขนาดของเม็ดยาขึ้นอยูกับปริมาณของตัวยาสําคัญ รวมถึงสารประกอบในตํารับ และ
วิธีการบริหารยานั้นๆ เปนสําคัญ [14] กลาวคือ เม็ดยาที่มีปริมาณตัวยาสําคัญในขนาดสูง จําเปนตอง
มีขนาดเม็ดยาที่ใหญตามไปดวย เนื่องจากผงยาที่ใชในการตอกอัดมีปริมาณมาก เม็ดยาที่มีปริมาณ
ของตัว ยาสําคัญในขนาดต่ํา ก็มิใชจะมีขนาดเม็ดยาที่เล็กเสมอไป จําเปนตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ
ประกอบดวย ยกตัวอยางเชน เม็ดยาที่มีขนาดยาต่ํามากๆ หากใชสารชวยตอกเม็ด ที่นอยเกินไป อาจ
ทําใหตัวยาสําคัญกระจายตัวไมสม่ําเสมอ จําเปนตองใชปริมาณสารชวยตอกเม็ดที่เหมาะสม เม็ดยา
เหลานั้นจึงมีขนาดที่ใหญขึ้นจากสารชวยในตํารับ หากมีความจําเปนตองเพิ่มสารประกอบอื่นๆ ใน
ตํารับ เพื่อประโยชนดานตางๆ ก็ลวนสงผลตอขนาดของเม็ดยาทั้งสิ้น อาทิเชน ผงยาที่มีอัตราการไหล
ต่ํา อาจเกิดปญหาเมื่อเขาสูกระบวนการผลิต จําเปนตองเพิ่มสารชว ยไหลในตํารับ ตํารับ ยาที่มีความ
คงตั ว ต่ํา จํ าเป นตอ งเพิ่มสารช วยคงตั วในตํา รั บ เพื่ อให ป ริม าณตัว ยาสํ า คัญ คงอยู ตามมาตรฐาน
คุณภาพตลอดอายุของยา เปนตน อีกปจจัยหนึ่งซึ่งสงผลตอขนาดของเม็ดยา ไดแก วิธีการบริหารยา
กลาวคือ ขนาดของเม็ดยาควรมีความเหมาะสม เพื่อใหผูใชสามารถใชยานั้น ไดอยางสะดวก และเอื้อ
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ประโยชนตอประสิทธิผลของยา ตัวอยางเชน ยาเม็ดอมใตลิ้นควรมีขนาดเล็ก สามารถวางเม็ดยาไว
ใตลิ้นโดยไมทําใหผูปวยรูสึกเจ็บ ยาเม็ดกลืนไมควรมีขนาดที่ใหญมากจนเกินไป เพื่อใหผูใชสามารถ
กลืนเม็ดยาไดอยางสะดวก และไมเกิดอันตราย ยาเม็ดเหน็บควรมีขนาดใหญพอเหมาะกับ บริเวณของ
รางกายทีใ่ ชบริหารยา เปนตน
รูปรางของเม็ดยา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันรูปรางของเม็ดยามักถูกออกแบบเพื่อ ความ
สะดวกในการบริหารยาเปนสําคัญ อาทิเชน ยาเม็ดรับประทาน รูปรางกลมแบน รูปรางยาว และ
รูปรางรี เปนรูปรางของเม็ดยาที่ไดรับความนิยมในการผลิต ยาเม็ดรับประทานมากที่สุดตามลําดับ
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สดเหน็บ เนื่องจากเปนรูปรางที่เหมาะสมสําหรับการบริหารยา [3] แตใน
ถูกเลือกใชในการผลิตยาเม็

เนื่องจากเปนรูปรางที่สะดวกในการกลืน ยาเม็ดเหน็บ รูปรางยาว และรูปรางรี เปนเพียงสองรูปรางที่
ปจจุบันแนวความคิดเกี่ย วกับรูปร างของเม็ดยาเปลี่ยนแปลงไป อาจเนื่ องมาจากการแขงขันทาง
การตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหผูผลิตตองการสรางเอกลักษณใหกับเม็ดยาของตน เพื่อใหเปนที่จดจํา

ของผูใช และรูปรางของเม็ดยาก็เปนลักษณะทางกายภาพหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่ อวัตถุประสงคนี้
[14] ยกตัวอยางเชน ยาเม็ดรักษาโรคหัวใจ ถูกผลิตขึ้นโดยใชรูปรางหัวใจ เปนตน ทําใหรูปรางของเม็ด
ยาในปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเม็ดยาที่มีรูปรางพิเศษเหลานี้ เปนที่จดจําของผูใช ผูผลิต
รายอื่นก็มีการปรับรูปรางเม็ดยาของตนใหใกลเคียงกับเม็ดยาที่ไดรับความนิยม สงผลใหการระบุชนิด
ของเม็ดยาจากรูปรางเฉพาะนั้นทําไดยากมากขึ้น
สีพื้นของเม็ดยาก็เปนลักษณะทางกายภาพอยางหนึ่งซึ่งเปนที่จดจําของผูใชยาไดงาย
ผูผลิตใชสีพื้นของเม็ดยาในการสรางเอกลักษณใหกับเม็ดยาของตน และเกิด ปญหาการลอกเลียนแบบ
โดยผูผลิตรายอื่นเชนเดียวกับรูปรางของเม็ดยา สงผลใหการพิสูจนเอกลักษณของเม็ดยาโดยใชสีพื้น
นั้นทําไดยากมากขึ้นเชนกัน นอกจากนั้นแลว สีพื้นของเม็ดยายังสงผลตอความรูสึกของผูใช กลาวคือ
สีขาว หรือสีออน ซึ่งใหความรูสึกสะอาด ปลอดภัย นา รับประทาน เปนสีที่ไดรับความนิยมในการ
เลือกใช เพื่อผลิตยาเม็ดรับประทานมากที่สุด สีสันที่สะดุดตา อยางเชน สีแดง สีชมพูเขม หรือสีสม
ถู ก เลื อ กใช ใ นการผลิ ต ยาที่ ต อ งการความระมั ด ระวั ง ในการใช ย าสู ง ยาที่ มี ดั ช นี ก ารรั ก ษา
(Therapeutic index) แคบ หรือยาที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใชยา เพื่อกระตุนเตือน
ผูใชกอนหยิบใชงาน ในปจจุบันมีทั้งเม็ดยาทีม่ ีสีพื้นสีเดียวและเม็ดยาที่มีสีพื้นมากกวา 1 สี [3]
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รอยบากบนเม็ดยา ถูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนในการหักแบงเม็ดยาออกเปนสวนเทาๆ กัน
[3] รอยบากมักพบบนเม็ดยาซึ่งมีขนาดการใชยากวาง หรือเปนยาที่มีขนาดการใชยาแปรผันกับความ
รุนแรงของอาการ ลักษณะของรอยบากก็ขึ้นกับรู ปรางของเม็ดยา และจํ า นวนสวนที่ตองการแบง
เม็ดยาเหลานั้นเปนสําคัญ
ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา มักประกอบดวย ชื่อการคา ชื่อตัวยาสําคัญ ขนาดของยา
หรือ ชื่อ บริษั ทผู ผ ลิ ต ซึ่ งถู กตอกหรื อ พิมพ ล งบนผิ ว ของเม็ ดยา วั ตถุป ระสงค เพื่ อการระบุ ขอ มูล ที่
เกี่ยวของกับยานั้นใหกับผูใชยา ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยาก็เปนลักษณะทางกายภาพหนึ่ง ซึ่ง
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สามารถใชในการสรางเอกลักษณใหกับเม็ดยา เพื่อใหเปนที่จดจําเชนเดียวกัน [3]
ลั กษณะทางกายภาพของเม็ ดยาดั งกล า วข างตน ทั้ง หมดนั้ น เป น ลั กษณะที่ส ามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการพิสูจนเอกลักษณของยาเม็ดและแคปซูลไดทั้งสิ้น [19, 20, 21] มากนอย
ตามความจําเพาะเจาะจงของลักษณะทางกายภาพตอเม็ดยาแตละชนิด ในปจจุบันจํานวนยาเม็ดและ
แคปซูลที่เพิ่มมากขึ้น จากความตองการการใชยาที่มากขึ้น การแขงขันทางการตลาด ตลอดจนแนวคิด
ของการสรางเอกลักษณ โ ดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพของเม็ดยา และการผลิ ตเม็ดยา
ลอกเลี ยนแบบเม็ด ยาที่ไ ดรับ ความนิ ยมใช สู ง ทํ าให ก ารพิสู จนเอกลั กษณ ยาเม็ดและแคปซูล โดย
ลักษณะทางกายภาพทําไดยากมากขึ้น [2] อาจตองใชลักษณะทางกายภาพหลายลักษณะประกอบกัน
ในการสืบคน เพื่อใหไดผลการพิสูจนเอกลักษณประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองแมนยํา

2. กระบวนการสืบคนขอมูลยาเม็ดและแคปซูลจากแหลงขอมูล
แหล งขอมูล เกี่ย วกับยาเม็ดและแคปซูล ที่มีในป จจุ บั น สามารถแยกตามรู ปแบบของ
แหลงขอมูลได 2 รูปแบบ คือ แหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือซึ่งมีภาพประกอบ และแหลงขอมูลใน
รูปแบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส [7]
แหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือซึ่งมีภาพประกอบ เปนแหลงขอมูล ที่ไดรับความนิยมเปน
อยางมากในอดีต เนื่องจากเปนแหลงขอมูลที่ สามารถเขาถึงไดงาย แต ขอจํากัดสําคัญของแหลงขอมูล
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ในรูปแบบหนังสื อ คือ การให ขอมูล ที่ไมเปน ปจจุ บั น และกระบวนการสื บ คน ที่ใชเ วลานาน โดย
กระบวนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือ สามารถสืบคนได 3 วิธี ดังนี้ [22]
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือวิธีแรก คือ การสืบคนจากดัชนีรายชื่อ
ผูผลิต ตามดวยชื่อการคา จากนั้นเมื่อไดหมายเลขกํากับ เม็ดยาที่ตองการคน หาแลว สามารถนําไป
เปดดูขอมูลของเม็ดยานั้นๆ ในเลมหนังสือตอไป วิธีการสืบคนนี้ ไมสามารถทําได หากไมทราบชื่อ
ผูผลิตและชื่อการคาของเม็ดยาที่ตองการคนหา
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เม็ดยาที่ตองการคน หาแล วำสามารถนํ าไปเป ดดู ขอมูลในเลามง
ส
การสืบคนขอมูลวิธีที่ 2 คือ การสืบคนจากดัชนีรายชื่อการคา เมื่อไดหมายเลขกํากับ

ผูสืบคนไมทราบชื่อการคาของเม็ดยาที่ตองการคนหา ก็ไมสามารถใชวิธีการสืบคนวิธีนี้ไดเชนเดียวกัน

การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือวิธีสุดทาย จะถูกเลือกใชเมื่อผูสืบคน
ไมทราบขอมูลทั้งชื่อผูผลิตและชื่อการคาของเม็ดยาที่ตองการคนหา โดยวิธีการสืบคนทําไดโดยเปดดู
ขอมูลทั้งหมดในเลมหนังสือ โดยขอมูลจะเรียงลําดับเริ่มจากรูปแบบของยา ตามดวย สีพื้นของเม็ดยา
รูปราง ขนาด และชื่อการคาของเม็ดยาเรียงตามลําดับตัวอักษร ซึ่งวิธีการสุดทายนี้เปนวิธีการที่ถูก
เลือกใชมากที่สุดในสถานการณจริง
กระบวนการสื บคน ขอมูลจากแหลงขอมูล ในรูปแบบหนั งสือ ทั้ง 3 วิธีขางตน นั้น มี
ขอจํากัด และใชเวลาในการสืบคนมาก ทําให แหลงขอมูลในรูปแบบหนังสือ ไดรับความนิยมใชลดลง
เมื่อแหล งขอมูล รูปแบบฐานขอมูล อิเล็ กทรอนิกส ถูกพัฒนาขึ้น แหล งขอมูลในรู ป แบบหนังสื อ ที่มี
ภาพประกอบซึ่งมีใชจริงในปจจุบัน ไดแก หนังสือ MIMS IDENTA ของบริษัท MIMS [22]
แหลงขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล อิเล็ กทรอนิกส ถูกสรางและพัฒนาอยางตอเนื่อง ใน
ปจจุบันแหลงขอมูลรูปแบบนี้ สามารถใหผลการสืบคนที่รวดเร็ว และมีกระบวนการสืบคน งายกวา
แหล งขอมูลในรูป แบบหนังสือซึ่งมีภาพประกอบ แตอยางไรก็ดี แหลงขอมูล ในรูปแบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ก็มีขอจํากัดในการใชงาน อาทิเชน ตองอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประกอบในการ
เขาถึงแหล งขอมูล ผู เขาใชตองใชทักษะในการสื บ คน ขอมูล โดยทั่ว ไปผู เขาใช อาจตองสมัครเปน
สมาชิกของแหลงขอมูลเหลานั้น จึงจะสามารถสืบคนขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูล ได หรืออาจมี
คาใชจายในการเขาใชงาน
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แหล ง ขอ มูล ในรูป แบบฐานขอ มูล อิเ ล็ ก ทรอนิ กส แบ งออกเป น 2

ประเภท ได แ ก

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบปด ซึ่งอาจอยูในรูปแผน CD หรือแฟมขอมูล สามารถติดตั้งลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัวเพื่อใชงาน โดยไมผานเครือขายใดๆ ไมมีบริการปรับปรุงขอมูล หรือไมสามารถ
ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลตามความตองการในการใชงานได และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบเปด
ซึ่งสามารถเขาใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ
กระบวนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส สามารถ
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แยกตามการใหขอมูลในการสืบคนออกเปน 2 ประเภท ไดแก การสืบคนโดยการกําหนดขอมูล และ
การสืบคนโดยการกําหนดขอมูล นั้น สามารถทําไดโดยการพิมพตัวอักษร-ตัวเลขลงใน
ช อ งกรอกข อ มู ล เพื่ อ การค น หา หรื อ การเลื อ กข อ มู ล จากชุ ด ข อ มู ล ที่ มี ก ารกํ า หนดไว แ ล ว [23]
ยกตัวอยางเชน การกําหนดคําสําคัญ การกําหนดคาสีพื้น รูปร าง หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
เม็ดยาที่ตองการสืบคน การสืบคนดวยวิธีนี้เปนที่นิยมแพรหลาย เนื่องจาก เปนวิธีการสืบคนขอมูลที่
เขาใจงาย ไมมีขั้นตอนยุงยากซับซอน แตขอจํากัดสําคัญของการสืบคนขอมูล โดยการกําหนดขอมูล
คือ ผูสืบคนตองมีทักษะในการถายทอดลักษณะของสิ่งที่ ตองการสืบคนลงในแบบกรอกขอมูล ดังนั้น
พื้นฐานความรูรวมถึงประสบการณ และความเชี่ยวชาญของผูสืบคน จึงสงผลตอผลการสืบคนโดยตรง
การกําหนดขอมูลที่บันทึกอยูในฐานขอ มูลโดยผูสรางฐานขอมูล กับการกําหนดขอมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่
ตอ งการสื บ คน ของผู สื บ ค น เป นป จ จั ย ซึ่ ง ส งผลต อ ความถูก ต อ งของผลการสื บ ค น เป น อยา งมาก
แหลงขอมูลรูปแบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจําเพาะสําหรับยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยปจจุบัน
ไดแก เว็บไซตของบริษัท MIMS (www.mims.com) เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข (www.fda.moph.go.th) และฐานขอมูลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
แ ล ะ แ ค ป ซู ล ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี
(www.phar.ubu.ac.th/drugiden) ลวนใชการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลทั้งสิ้น
การสืบคนโดยรูปภาพสามารถทําไดโดยการสงภาพของสิ่งที่ตองการสืบคนเขาสูระบบ
การสืบคน ระบบจะทําการประมวลผลภาพเปรียบเทียบกั บภาพที่ถูกบันทึกไวในฐานขอมูล จากนั้น
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แสดงผลการสืบคนในรูปแบบตางๆ [23] การสืบคนโดยรูปภาพนี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนจาก
การกําหนดขอมูลได เปนวิธีสืบคนที่สามารถกระทําไดแมไมทราบขอมูลของสิ่ งที่ตองการสืบคนแนชัด
และผูสืบคนไมจําเปนตองมีความรูพื้นฐาน ประสบการณ หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการ
สืบคนมากอน แตการสืบคนโดยรูปภาพก็มีขอจํากัดของการสืบคนเชนเดียวกัน เทคนิคในการถายภาพ
ของแตละบุคคล เครื่องมือ และสภาพแวดลอมของการถา ยภาพ ทําใหภาพที่ไดมีความแตกตางกันใน
รายละเอียด ถึงแมจะเปนภาพถายจากวัตถุตนแบบเดียวกันก็ตาม [24] และปจจัยเหลานั้นก็สงผล
กระทบต อ ผลการประมวลผลของระบบสื บ คน อยางหลี ก เลี่ ย งไมได ป จจุ บัน แหล งขอมู ล รูปแบบ
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ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สําหรับยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยยังไมมีบริการสืบคนโดยรูปภาพ

(www.google.com) ซึ่งใหผลการสืบคนที่ไมจําเพาะเจาะจง

แหลงขอมูลเกี่ยวกับยาเม็ดและแคปซูล ทั้ง 2 รูปแบบ ดังกลาวขางตนนั้น อาจมีการให
ขอมูลซึ่งแฝงประโยชนทางการคาใหกับหนวยงาน หรือผูใหการสนับสนุน อาจมีขอมูลยาเม็ดและ
แคปซู ล ไม ค รบถ ว นตามที่ มี ใ ช จ ริ ง ในท อ งตลาด อี ก ทั้ ง ไม ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ มู ล ต า งๆ ให
เหมาะสมกับการใชงานได ทําใหผลจากการสืบคน ไมมีความจําเพาะเจาะจง อาจตองใชเวลาในการ
พิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจมาก [23]

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยแหลงขอมูล
ในรูปแบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น มีทั้งการศึกษาการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลลงในฐานขอมูล
และการศึกษาสืบคนโดยใชรูปภาพ ดังรายละเอียด ตอไปนี้
การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยการกําหนดลักษณะทางกายภาพ และขอมูล
อื่นๆ ของเม็ดยาลงในฐานขอมูล ตัวอยางงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสําหรับพิสูจน
เอกลักษณของยาเม็ดและยาแคปซูล โดย วีรยุทธ เลิศนที เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
สํ า หรั บ พิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล โดยข อ มู ล ที่ ถู ก บั น ทึ ก ลงในฐานข อ มู ล นั้ น ทํ า โดย
ผูเชี่ยวชาญ ฐานขอมูลนี้สามารถสืบคนโดยการกําหนดขอมูล ชื่อการคา ชื่อสามัญทางยา ประเภทของ
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ยาตามกฎหมาย รูปแบบของยา รู ปรางลั กษณะ สี พื้น ของเม็ดยา ขนาดของเม็ดยา และตัวอักษร
สัญลักษณที่ปรากฏบนเม็ดยา จากนั้นฐานขอมูลจะแสดงผลการสืบคน ประกอบการตัดสินใจ พรอม
ภาพเม็ดยาประกอบ [25]
การพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยใช การประมวลผลจากรูปภาพ ตัว อย าง
งานวิจัย เรื่อง การจําแนกชนิดยาเม็ดจากภาพถาย โดยใชเทคนิคเครือขา ยใยประสาท โดย จารวี
ฉันทสิทธิพร การศึกษานี้เปนการพัฒนาวิธีการตรวจสอบชนิดของยาเม็ดโดยใชระบบรูจําภาพ ซึ่งมี
ขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังนี้ การประมวลผลภาพเบื้องตนและการแบงสวนภาพ
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พิจารณาคุณลักษณะทางรูสปราง คุณลักษณะทางสี คุณลักษณะภายในเม็ดยาประกอบกัน และการ
โดยใชอัลกอริทึมของ Canny ในการหาขอบภาพ การแยกคุณลักษณะจากภาพถายยาเม็ด โดย

จํ าแนกประเภทยาเม็ ด โดยการใช เครื อข า ยใยประสาท เพื่อระบุ ช นิ ดของยาเม็ด ที่ คน หา จากผล
การศึกษาพบวา กระบวนการตรวจสอบนี้ใหคาความถูกตองสูงสุดรอยละ 99.39 [18]
ในปจจุบันยังไมมีการศึกษาการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลจากฐานขอมูลรวมกับการ
สืบคนโดยรูปภาพ เพื่อประโยชนในการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลมากอน จากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดี ในการใชการสืบคนแตละวิธีในการพิสูจน
เอกลั กษณยาเม็ดและแคปซูล ทําให ผู วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการนํ า วิธี การสื บ คน ทั้งสองมา
ประกอบรวมกัน เพื่อใหสามารถพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการจําแนก ระบุ หรือพิสูจนเอกลักษณของ
วัตถุตางๆ เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
งานวิจัยทางการแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยมะเร็งเตานม โดย Soltanian-Zadeh, RafieeRad และ Pourabdollah-Nejad เปนศึกษาการใชคุณลักษณะทางรูปรางและคุณลักษณะที่เกี่ยวของ
กับกลุมของแคลเซียมในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเตานม โดยเปรียบเทียบการใชวิธี Multi-wavelet,
Wavelet และ Haralick เพื่อแยกประเภทการสะสมของแคลเซียมขนาดเล็กในภาพถายแมมโมแกรม
พบวา วิธี Multi-wavelet ใหผลการศึกษาการระบุความผิดปกติของการสะสมแคลเซียมในภาพถาย
แมมโมแกรม เพื่อการวินิจฉัยมะเร็งเตานมที่ดีที่สุด [26]
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การศึกษาการตรวจหามะเร็งเตานมจากภาพฉายรังสี โดย Intharasombat ซึ่งใชการ
พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะทางรู ป ร า งของก อ นเนื้ อ งอก 5

ประการ ได แ ก พื้ น ที่ , เส น รอบวง,

compactness, รัศมี และFourier Descriptor (FD) ในการประมวลผลภาพและจําแนกวาภาพฉาย
รังสี นั้น เปนเนื้องอกชนิดธรรมดาหรือชนิดรายแรง พบวา การใชคุณลักษณะทางกายภาพในการ
จําแนกชนิดของเนื้องอกนั้น ใหผลการจําแนกที่ถูกตองสูงถึงรอยละ 90 [27]
งานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภาพถายเม็ดยาที่ผิดกฎหมาย โดย Geradts และคณะ
งานวิจัยนี้เปนการทําการทดลองเปรียบเทียบผลการคนคืนภาพเม็ดยา โดยใชระบบที่มีกระบวนการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส ยบเทียบ สําหรับระบบ QBIC และ
MPEG-7 มาทําการประมวลผลเปรี

คนหาแตกตางกัน โดยนําระบบการคนหาภาพที่ใชในเชิงพาณิชย 3 ระบบ ไดแก QBIC, Imatch และ
Imatch นั้นยังไมทราบ

กระบวนการในการสื บคนอยางละเอียด ทราบเพียงระบบทั้งสองใหความสํ าคัญในการพิจารณา
คุณลักษณะของสีพื้น พื้นผิว และรูปรางจากภาพในฐานขอมูล สวนระบบ MPEG-7 ใชวิธีเปรียบเทียบ
รูปราง (Object bounding box, Region-based shape contour-based shape) ผลจากการ
ทดลองคนคืนภาพเม็ดยาจากระบบทั้ง 3 เปรียบเทียบกับวิธีหาความสัมพันธของ log polar ในขั้นตน
พบวา ระบบ QBIC และ Imatch สามารถคนคืนภาพเม็ดยาไดถูกตองมากที่สุด แตทั้งนี้เปนผลมาจาก
การใชสีพื้นในการจําแนก ซึ่งถามีความแปรปรวนของแสง อาจสงผลใหความถูกตองของการคน คืน
ภาพเม็ดยาลดลงได คุณสมบัติเกี่ยวกับรูปรางของเม็ดยาโดยระบบ MPEG-7 ใชเวลาในการคนคืนภาพ
เม็ดยานอยที่สุด วิธีหาความสัมพันธของ log polar ใชเวลาในการคํานวณมาก งานวิจัยนี้สรุปวา
รูปรางและสีพื้นของเม็ดยาเปนคุณลักษณะที่สามารถใชในการจําแนกชนิดของเม็ดยาได เปนอยางดี
[28]
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4. อิมเมจซีค
อิมเมจซีคถูกพัฒนาขึ้นโดย Ricardo Niederberger Cabral อิมเมจซีคเปนโปรแกรม
ประมวลผลภาพแบบโอเพนซอรส สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย ทํางานโดยการ
ประมวลผลระหวางภาพที่นําเขาไปสืบคนกับภาพที่บันทึกอยูในฐานขอมูล และแสดงผลการคนหา
เรียงลําดับตามรอยละความเหมือนของภาพที่นําเขาไปคนหาเทียบกับภาพในฐานขอมูล จากมากไปหา
นอย โดยภาพที่ใชในการคนหานั้นเปนไดทั้งรูปถายและรูปวาดอยางงาย โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ภาษา Python และอัลกอริทึมของกระบวนการในการสืบคน คือ Multiresolution (Wavelet)
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และสีพื้นของวัตถุเปนสําคัส
ญ [17]

decompositions ซึ่งกระบวนการประมวลผลของอิมเมจซีคนั้น ใหความสําคัญกับลักษณะรูปราง
กระบวนการประมวลผลของอิมเมจซีคมีกระบวนการ ดังนี้ เมื่อทําการสรางฐานขอมูล
รูปภาพเรียบรอย อิมเมจซีคจะทําการประมวลผลเพื่อกําหนด Wavelet transform ของรูปภาพทุก
ภาพที่ถูกบันทึกลงในฐานขอมูล จากนั้น อิมเมจซีคจะทําการสราง Signature เฉพาะขนาดเล็กที่
สามารถระบุเอกลักษณของรูปภาพแตละภาพในฐานขอมูล และบันทึกเก็บไวเพื่อใชในกระบวนการ

ประมวลผลตอไป เนื่องจากการจับคูระหวาง Signature ของรูปภาพในฐานขอมูลกับ Signature ของ
ภาพที่นําเขาไปคนหานั้น ทําไดงายและใชเวลาในกระบวนการประมวลผลนอยกวาการประมวลผล
จากภาพจริง ซึ่งมีขนาดใหญและมีรายละเอียดของภาพที่ซับ ซอน [17] ดังรายละเอียด ในรูปที่ 2.1
กระบวนการสืบคน เมื่อผูเชาใชงานสงรูปภาพที่ตองการสืบคนเขาสูระบบการคนหา อิมเมจซีคจะทํา
การประมวลผล เพื่อกําหนด Wavelet transform และทําการสราง Signature ของภาพที่ตองการ
สืบคน จากนั้น อิมเมจซีคจะนํา Signature ที่ไดไปเปรียบเทียบความเหมือนกับ Signature ของ
รูปภาพภายในฐานขอมูล ทั้งหมด และแสดงผลการสืบ คน ในรูปแบบของรอยละความเหมือนของ
รู ป ภาพที่ นํ า เข า ไปสื บ ค น เปรี ย บเที ย บกั บ ภาพภายในฐานข อ มู ล เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ย
รายละเอียดหนาตางการสรางฐานขอมูลรูปภาพโดยอิมเมจซีค ในรูปที่ 2.2 หนาตางสืบคนและ
แสดงผลการสืบคนรูปภาพโดยอิมเมจซีค ในรูปที่ 2.3
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รูปภาพในฐานขอมูล

Wavelet
Transform

Signatures
ของรูปภาพ

การสรางฐานขอมูลรูปภาพ
รูปภาพ
ที่ตองการสืบคน

ฐานขอมูล

Wavelet
Transform

การสืบคนรูปภาพ

Signature
ของรูปภาพที่
ตองการสืบคน

รูปที่ 2.1 แสดงกระบวนการทํางานของอิมเมจซีค

เพิ่มรูปภาพ
ลงใน
ฐานขอมูล

รูปที่ 2.2 แสดงหนาตางการสรางฐานขอมูลรูปภาพโดยอิมเมจซีค
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การใชงานอิมเมจซีคนั้นสามารถใชงานไดทั้งในรูปแบบของหนาตาง GUI (Graphical
user interface) ดังแสดงในรูปที่ 2.2, 2.3 ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหผูเขาใชงาน สามารถใชงานไดสะดวก
และแบบหนาตางบรรทัดคําสั่ง (Command line) ดังแสดงในรูปที่ 2.4 การใชงานในรูปแบบหนาตาง
บรรทัดคําสั่งนี้อาจมีความซับซอน ยากตอการใช เนื่องจากผูเขาใชงานตองเขียนคําสั่งการทํางานตางๆ
ดวยตนเอง แตเปนสวนที่ มีประโยชนอยางยิ่ง ในการพัฒนาเพื่อประยุกตใชอิมเมจซีค รวมกับการ
ทํางานของโปรแกรมอื่นๆ หรือใชในการปรับเปลี่ ยนขอมูลบางประการ สํ าหรับประมวลผลภาพ
ที่ตองการกําหนดรายละเอียดของการประมวลผลนอกเหนือจากเมนูการทํางานที่มีการสรางรองรับไว
แลว ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาการใชงานอิมเมจซีคทั้งสองรูปแบบ

รูปภาพที่ใชในการสืบคนสามารถ
ใชไดทั้งรูปถายและรูปวาดอยางงาย

ผลการสืบคนแสดง
ในรูปแบบรูปภาพ
เรียงตามลําดับรอยละ
ความเหมือน
จากมากไปหานอย

รูปที่ 2.3 แสดงหนาตางสืบคนและแสดงผลการสืบคนรูปภาพโดยอิมเมจซีค
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รูปที่ 2.4 แสดงหนาตางบรรทัดคําสั่ง (Command line) ของอิมเมจซีค

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ด ว ยระบบฐานข อ มู ล ร ว มกั บ อิ ม เมจซี ค
ประกอบด ว ยวิ ธี ดํา เนิ น การวิจั ย 3 ขั้ นตอนใหญ ขั้น ตอนแรก คื อ การออกแบบและสร า งระบบ
ฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล ขั้นตอนที่ 2 คือ การศึกษาการประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณ
ยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค ซึ่งแยกออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก คือ การศึกษาเพื่อคนหา
รูปแบบฉากที่เหมาะสมในการถายภาพ เพื่อใชในการประมวลผลโดยอิมเมจซีค และรูปแบบฉากที่
เหมาะสมเพื่อใชในการแสดงผลประกอบการตัดสินใจ สวนที่ 2 คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของเม็ดยาซึ่งมีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค ขั้นตอนสุดทาย คือ การสรางระบบสืบคนขอมูล
สําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหาขอมูลดวยระบบฐานขอมู ลรวมกับ
อิมเมจซีค มีรายละเอียดการศึกษา ดังตอไปนี้
1. การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล
การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล เพื่อใชในการคนหาโดยการ
กําหนดขอมูล มีรายละเอียดการศึกษา ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาองคประกอบของขอมูลเกี่ยวกับยาเม็ดและแคปซูล ศึกษากระบวนการใน
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิเชน หนังสือที่มีภาพตํารับยา-บรรจุภัณฑประกอบ
และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสาธารณะตางๆ ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับยา
1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห คัดเลือกขอมูล และเพิ่มเติมประเภทของ
ขอมูลที่เปนประโยชนในการสืบคน หรือพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล
1.3 ออกแบบระบบฐานขอมูล สรางตารางและความสัมพันธระหวางตารางในระบบ
ฐานขอมูลที่จะสราง
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1.4 สรางระบบฐานขอมูล ตามโครงสรางที่ไดออกแบบไว บนเครื่ องแมขาย โดยใช
PostgreSQL ซึ่งเปนระบบจัดการฐานขอมูลดวยภาษา SQL
1.5 เก็บขอมูล ยาเม็ดและแคปซูล ที่ไดรับความอนุ เคราะห บริ จาคจากโรงพยาบาล
เทพากร และโรงพยาบาลศูนยนครปฐม ขอความรวมมื อในการเก็บขอมูลเม็ดยาตัวอยางเพิ่มเติมจาก
รายขายยาฟาสซิโน สาขานครปฐม เมื่อเก็บขอมูลเม็ดยาตัวอยางไดครบถวนแลว ทําการบันทึกขอมูล
ของยาเม็ดและแคปซูลตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยางลงในระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
1.6 สร า งส ว นเชื่ อ มประสานกั บ ผู ใ ช ง านโดย DaDaBIK ผู วิ จั ย เลื อ กใช DaDaBIK
เนื่องจาก เปนโปรแกรมโอเพนซอรส ชวยในการสรางฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยภาษา PHP โดย
สามารถปรับเปลี่ยนคาการแสดงผลของฐานขอมูล และการสืบคนตางๆ ได มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชงาน อีกทั้ง ในชวงเวลาของการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดโดย
ไมเสียคาใชจาย
1.7 สรางชุดยาทดสอบ

โดยการกําหนดหมายเลขใหกับเม็ดยาตัวอย างทั้ง 200

ตัวอยาง และสุมเลือกหมายเลขกํากับเม็ดยาตัวอยางจํานวน 10 หมายเลข โดยใช Microsoft Office
Excel 2007 นําเม็ดยาตัวอยางทั้ง 10 ตัวอยางนั้นมาใชในเปนชุดยาทดสอบเพื่อประมวลผลการ
พิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยการกําหนดขอมูลผานระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
1.8 อธิบายวิธีการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูล อธิบายวิธีการใชงานเครื่องมือประกอบการกรอกขอมูลทั้ ง 3 ชนิด คือ ตารางสี ใช
มาตรฐาน Crayon 120 สี ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งใชเทียบเพื่อกรอกคาสีพื้นของเม็ดยาในการสืบคน แผนภาพ
ตัวอยางรูปรางของเม็ดยา ดังรูปที่ 3.2 ซึ่งใชประกอบการกําหนดรูปรางของเม็ดยาในการสืบคน และ
เวอรเนีย คาลิปเปอร ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งใชในการวัดขนาดของเม็ดยา อธิบายขอมูลตางๆ ใหกับผูเขาใช
งานทั้ง 5 คน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปการศึกษา 2555
ซึ่งอาสาใหความรวมมือในการประเมินผลการทํางานของระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น อธิบายวิธีการ
สืบคนขอมูลดวยการกําหนดขอมูลโดยละเอียด จากนั้นใหผูเขาใชงานทดลองใชงานจริงดวยตนเอง
โดยใชตัวอยางเม็ดยาอื่น ซึ่งไมมีอยูในชุดยาทดสอบ หากมีขอสงสัยสามารถซักถามกับผูวิจัยไดโดยตรง
เมื่อผูเขาใชงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคนเปนอยางดีแลว จึงเริ่มกระบวนการประเมินผลจริง
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1.9 ประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
โดยใชชุดยาทดสอบจํานวน 10 ตัวอยาง ผูเขาใชงานแตละคนบันทึกผลคําตอบ เวลาที่ใชในการสืบคน
และประเภทของขอมูลที่เลือกกําหนดเพื่อการสืบคนดวยตนเองลงในแบบฟอรมกรอกขอมูล ผลการ
สืบคน
1.10 ผูวิจัยตรวจสอบแบบฟอรมกรอกขอมูลผลการสืบคนของผูเขาใชงานทั้ง 5 คน
บันทึกคะแนนความถูกตองของคําตอบ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใชในการสืบคน วิเคราะห
ประเภทของขอมูลที่ผูเขาใชงานแตละคนเลือกใชในการสืบคน
1.11 สรุ ป และอภิ ป รายผลการออกแบบและสร า งระบบฐานข อ มู ล สํ า หรั บ พิ สู จ น
เอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล

รูปที่ 3.1 แสดงตารางสีมาตรฐานสี Crayon 120 สี

รูปที่ 3.2 แสดงแผนภาพตัวอยางรูปรางของเม็ดยา
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รูปที่ 3.3 แสดงภาพเวอรเนีย คาลิปเปอร
2. การศึกษาการประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค
การศึกษาการประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยอิมเมจซีค
แยกออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก คือ การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสมในการถายภาพ
เพื่อใชในการประมวลผลโดยอิมเมจซีค และรูปแบบฉากที่เหมาะสมในการแสดงผลประกอบการ
ตัดสินใจ สวนที่ 2 คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาตอ ผลการประมวลผลของอิมเมจซีค
มีรายละเอียดการศึกษา ดังตอไปนี้
2.1 การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสม
จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการประมวลผลภาพไว 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยเกี่ยวของกับฉากที่ใชในการถายภาพเม็ดยา
ปจจัยเกี่ยวของกับ ลักษณะทางกายภาพตางๆ ของเม็ดยา และปจจัย เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม
ทั้งหมดในการถ า ยภาพเม็ ดยา โดยสามารถแยกย อ ยได ดังนี้ ป จ จั ยเกี่ ย วข องกับ ฉากที่ใชใ นการ
ถายภาพเม็ดยา ไดแก ความเขมของสี ฉาก และรู ปแบบของฉาก ป จจัย เกี่ยวของกับลั กษณะทาง
กายภาพตางๆ ของเม็ดยา ไดแก ขนาดของเม็ดยา รูปราง สีพื้นของเม็ดยา และรายละเอียดปลีกยอย
อื่นๆ บนเม็ดยา อาทิเชน ตัวอักษร-สัญลักษณ หรือ รอยบากบนเม็ดยา เปนตน ปจจัยเกี่ยวข องกับ
สภาวะแวดลอมทั้งหมดในการถายภาพเม็ดยา ไดแก กลองที่ใชในการถายภาพ ระยะโฟกัสของภาพ
แสงสี เงา และเทคนิ คการถายภาพของผู ถา ยภาพแตละคน จากสมมุติ ฐานดังกล าวขางต น ผูวิจัย
เริ่มศึกษาปจจัยเกี่ยวของกับฉากที่ใชในการถายภาพเม็ดยาเปนอันดับแรก เนื่องจากตองการกําหนด
ความเขมของสีฉากและรูปแบบของฉากที่เหมาะสม เพื่อใชในการศึกษาปจจัยอื่นๆ ตอไป
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การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับฉากที่ใชในการถายภาพเม็ดยา ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาใน 2 ปจจัย คือ ความเขมของสีฉาก และรูปแบบของฉาก โดยกําหนดปจจัยเกี่ยวของกับ
ลักษณะทางกายภาพตางๆ ของเม็ดยา และปจจัยเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมทั้งหมดในการถายภาพ
เม็ดยาใหคงที่ ดังนี้
การกําหนดปจจัยเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพตางๆ ของเม็ดยาให
คงที่ โดยสุ มเลือกเม็ดยาตัวอย างจํานวน 20 ตัวอยาง จากเม็ดยาทั้งหมดที่ใชในการศึกษา 200
ตัวอยาง โดยคละขนาด รูปราง และสีพื้นของเม็ดยา กําหนดหมายเลขใหกับเม็ดยาตัวอยางทั้ง 200
ตัวอยาง และสุมเลือกหมายเลขกํากับเม็ดยาตัวอยางจํานวน 20 หมายเลข ดวยโปรแกรม Microsoft
Office Excel 2007 และใชเม็ดยาจํานวน 20 ตัวอยางที่สุมเลือก ในการศึกษาขั้นตอนนี้เทานั้น ใช
เม็ดยาตัวอยาง ตัวอยางละ 2 เม็ด โดยกําหนดลักษณะการวางเม็ดยาในการถายภาพ ดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 แสดงลักษณะการวางเม็ดยาเพื่อการถายภาพในการศึกษา
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การกําหนดป จจัยเกี่ยวของกับสภาวะแวดล อมทั้งหมดในการถายภาพ
เม็ดยาใหคงที่ โดยแสง สภาวะในการถายภาพ และระยะของกลองที่ใชในการถายภาพ ควบคุมโดย
การใชชุดกลองควบคุมสภาวะในการถายภาพ 24” Professional photo box soft light tent ซึ่ง
ประกอบดวย กลองกรองแสง ขาตั้งกลอง ฉากสะทอนแสง ขาตั้งไฟ และโตะขนาดเล็ก ดังรูปที่ 3.5
กลองที่ใชในการถายภาพเม็ดยาตัวอยางในการศึกษานี้ ใชกลองดิจิตอล ยี่หอ Cannon รุน Ixus 105
โดยปรับโหมด Auto ที่ความละเอียดภาพ 12 ลานเมกกะพิกเซล

กลองกรองแสง

ฉากสะทอนแสง

ขาตั้งกลอง

ขาตั้งไฟ

รูปที่ 3.5 แสดง 24” Professional photo box soft light tent

โตะขนาดเล็ก
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การศึกษาเพื่อคนหาระดับความเขมของสีฉากที่เหมาะสม ศึกษาโดยใช
หนวยสี CMYK กําหนดใหคาสี Cyan (C) Magenta (M) และ Yellow (Y) เปน 0 ปรับเพิ่มคา
ความเขมของสี Black (K) ขึ้นครั้งละ 25 เปอรเซ็นต และศึกษาความเขมของสีฉากที่ K18 รวมดวย
เนื่องจากเปนระดับความเขมของสีฉากที่ไดรับการยอมรับวา สามารถสะทอนแสงสีของวัตถุออกมาได
ใกล เคียงกับความเป นจริงมากที่สุด ดังนั้ น ความเขมของสี ฉากที่ใชในการศึกษาสว นนี้จึ งมีความ
แตกตางกัน 6 ระดับ คือ K0, K18, K25, K50, K75 และ K100 ดังรูปที่ 3.6
K0

K18

K25

K50

K75

K100

รูปที่ 3.6 แสดงความเขมของสีฉากทั้ง 6 ระดับ ที่ใชในการศึกษา เพื่อคนหาความเขมของสีฉาก
ที่เหมาะสม
การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบของฉากที่เหาะสม ผูวิจัยสนใจแนวความคิด
เกี่ยวกับการใชวัตถุอางอิง เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการเปรียบเทียบ และระบุขนาดเม็ดยา โดย
แยกเปนการวางวั ตถุอางอิงซอนทับอยูใตเม็ดยา และการวางวัตถุอางอิงแยกออกจากเม็ดยา ดังนั้น
รูปแบบของฉากที่ใชในการศึกษาสวนนี้จึงมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ฉากแบบที่ 1 ฉากเปลาไมมีรูปแบบ
ใดๆ ฉากแบบที่ 2 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนแปนวงกลมสองชั้นขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 และ 2
เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา และฉากแบบที่ 3 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยู ที่มุมลางซายของ
ฉาก แยกจากเม็ดยา ดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 แสดงรูปแบบของฉากทั้ง 3 แบบ ที่ใชในการศึกษา เพื่อคนหารูปแบบของฉากที่เหมาะสม
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การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสมนี้แยกยอยออกเปน 2 ชวง
ไดแก การคนหาความเขมของสีฉากทีเ่ หมาะสม และการคนหารูปแบบของฉากที่เหมาะสม
2.1.1 การคนหาความเขมของสีฉากที่เหมาะสม
จากตัวอยางเม็ดยาที่ทําการสุมเลือกจํานวน 20 ตัวอยาง ตัวอยาง
ละ 2 เม็ด ทําการถายภาพโดยกําหนดสภาวะการถายภาพ ไดแก กลอง ระยะระหวางกลองกับเม็ดยา
ตัวอย าง แหล งกําเนิดแสง และผูถายภาพใหคงที่ทุกประการ โดยใชอุปกรณและลั กษณะการวาง
เม็ดยาในการถายภาพดังที่ไดอธิบายแลวขางตน ถายภาพบนฉากที่มีความเขมของสี Black (K)
แตกตางกัน 6 ระดับ คือ K0, K18, K25, K50, K75 และ K100 แยกการศึกษาออกเปน 2 ชวง ดังนี้
2.1.1.1

ทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค โดยตองการทราบวา

อิมเมจซีค สามารถระบุภาพที่นําเขาไปคนหา ซึ่งมีอยูในฐานขอมูลการเรียนรูไดอยางถูกตองแมนยํา
หรือไม โดยการนําภาพถายชุดที่ 1 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 1 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉาก
ที่มีความเขมของสี Black (K) แตกตางกัน 6 ระดับ จํานวน 120 ภาพ สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู
และนําภาพถายชุดที่ 1 ทั้ง 120 ภาพนั้น ใชเปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลภาพโดยใชอิมเมจซีค
บันทึกคารอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด ทําเชนเดียวกัน
กับภาพถายชุดที่ 2 ภาพถายชุดที่ 2 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 2 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉาก
ที่มีความเขมของสี Black (K) แตกตางกัน 6 ระดับ จํานวน 120 ภาพ ใชภาพถายชุดที่ 2 สรางเปน
ฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุดที่ 2 เปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลภาพโดยใชอิมเมจซีค
บันทึกคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด ดังรายละเอียด
กระบวนการถายภาพเม็ดยาตัวอยางเพื่อการคนหาความเขมของสีฉากที่เหมาะสม ในรูปที่ 3.8 และ
รายละเอียดกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค ในรูปที่ 3.9
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ตัวอยางเม็ด็ ยา
เม็ดที่ 1

ตัวอยางเม็ดยา

(20 ตัวอยาง)

ตัวอยางเม็ดยา
เม็ดที่ 2
(20 ตัวอยาง)

ถายภาพบนฉาก
ที่มีความเขมของสี Black (K)
แตกตางกัน 6 ระดับ

ภาพถายชุดที่ 1

ภาพถายชุดที่ 2

(120 ภาพ)

(120 ภาพ)

ภาพถายเม็ดยาตัวอยาง
รูปที่ 3.8 แสดงกระบวนการถายภาพเม็ดยาตัวอยางเพื่อการคนหาความเขมของสีฉากที่เหมาะสม

ชุดภาพถาย 1, 2

สรางฐานขอมูล

ฐานขอมูล
การเรียนรู

รอยละความเหมือน
ลําดับ

ใชทดสอบการคนหา

รูปที่ 3.9 แสดงกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค
2.1.1.2

ทดสอบการทํ า งานของอิ ม เมจซี ค ในสถานการณ จ ริ ง

ตองการทราบวาอิมเมจซีค มีความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลหรือไม โดยการนําภาพถายชุดที่ 1
สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และใชภาพถายชุดที่ 2 เปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลชุดภาพ
ทดสอบโดยอิมเมจซีค บันทึกคารอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด จากนั้นสลับนําภาพถายชุดที่ 2 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู นําภาพถายชุดที่ 1 เปนชุด
ภาพทดสอบ ประมวลผลชุดภาพทดสอบโดยอิมเมจซีค บันทึกรอยละความเหมือนและลําดับของภาพ
ที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดเชนเดียวกัน ดังรายละเอียดกระบวนการทดสอบการทํางานของ
อิมเมจซีคในสถานการณจริงในรูปที่ 3.10
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ภาพถายชุดที่ 2, 1
ใชทดสอบการคนหา
ภาพถายชุดที่ 1, 2

สรางฐานขอมูล

ฐานขอมูล
การเรียนรู

รอยละความเหมือน
ลําดับ

รูปที่ 3.10 แสดงกระบวนการทดสอบการทํางานของอิมเมจซีคในสถานการณจริง
การคนหาความเขมของสีฉากที่มีความเหมาะสม
นํารอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดที่ไดจากการประมวลผล
ของอิมเมจซีค แยกพิจารณาออกเปน 6 กลุมตามความเขมของสี Black (K) ที่K0, K18, K25, K50,
K75 และ K100 สรุปผลระดับความเขมของสีฉากที่เหมาะสมสําหรั บใชในการถายภาพ เพื่อ
ประมวลผลโดยอิมเมจซีค
2.1.2 การคนหารูปแบบของฉากที่เหมาะสม
จากตั ว อย า งเม็ ด ยาที่ ทํ า การสุ ม เลื อ กจํ า นวน 20 ตั ว อย า ง
ตัวอยางละ 2 เม็ด ทําการถายภาพโดยกําหนดสภาวะการถายภาพใหคงที่ ตามรายละเอียดที่ไดระบุไว
ขางตน ใชฉากที่มีคาความเขมของสี Black (K) ที่เหมาะสม ซึ่งเปนผลจากการศึกษาขอ 2.1.1.2 โดย
รูปแบบของฉากที่ศึกษามีความแตกตางกัน 3 รูปแบบ ตามแนวคิดการอางอิงขนาดของเม็ดยา โดยใช
วัตถุอางอิง คือ ฉากรูปแบบที่ 1 ฉากเปลาไมมีรูปแบบใดๆ ฉากรูปแบบที่ 2 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปน
แปน วงกลมสองชั้นขนาดเสน ผานศูนย กลาง 1 และ 2 เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา และฉาก
รูปแบบที่ 3 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจากเม็ดยา โดยมีกระบวนการ
ถายภาพเม็ดยาตัวอยางเพื่อการคนหารูปแบบของฉากที่เหมาะสม ดังรูปที่ 3.11
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ตัวอยางเม็ดยา
ตัวอยางเม็ดยา
เม็ดที่ 1

ตัวอยางเม็ดยา
เม็ดที่ 2

(20 ตัวอยาง)

(20 ตัวอยาง)

ถายภาพบนฉาก
ทีแ่ ตกตางกัน 3 รูปแบบ

ภาพถายชุดที่ 1

ภาพถายชุดที่ 2

(60 ภาพ)

(60 ภาพ)

ภาพถายเม็ดยาตัวอยาง
รูปที่ 3.11 แสดงกระบวนการถายภาพเม็ดยาตัวอยางเพื่อการคนหารูปแบบของฉากที่เหมาะสม
นําภาพถายชุดที่ 1 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 1 จํานวน
20 ตัวอยาง บนฉากที่มีรูปแบบแตกตางกัน 3 รูปแบบ จํานวน 60 ภาพ สรางเปนฐานขอมูล
การเรียนรู และใชภาพถายชุดที่ 2 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 2 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉากที่
มีรูปแบบแตกตางกัน 3 รูปแบบ จํานวน 60 ภาพ เปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลชุดภาพทดสอบ
โดยอิมเมจซีค บั น ทึกร อยละความเหมือนและลํ าดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสื บ คน ทั้งหมด
จากนั้ น สลั บ นํ า ภาพถายชุดที่ 2 สร างเป น ฐานขอมูล การเรี ย นรู นําภาพถายชุดที่ 1 เป น ชุ ด ภาพ
ทดสอบ ประมวลผลชุดภาพทดสอบโดยอิมเมจซีค จากนั้นบันทึกรอยละความเหมือนและลําดับ ของ
ภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด เชนเดียวกับกระบวนการในรูปที่ 3.10
นํารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการ
สืบคนทั้งหมด แยกพิจารณาออกเปน 3 กลุมตามรูปแบบของฉาก สรุปผลรูปแบบของฉากที่เหมาะสม
สําหรับใชในการถายภาพ เพื่อประมวลผลดวยอิมเมจซีค และรูปแบบของฉากที่เหมาะสม สําหรับใช
ในการนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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2.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค
กํา หนดหมายเลขให กั บ เม็ด ยาตั ว อย า งทั้ง หมดที่ ใ ชใ นการศึ กษา 200
ตั ว อย า ง และสุ ม เลื อ กหมายเลขกํ า กั บ เม็ ด ยาตั ว อย า งจํ า นวน 100 หมายเลข ด ว ยโปรแกรม
Microsoft Office Excel 2007 และใชเม็ดยาจํานวน 100 ตัวอยางที่สุมเลือก ตัวอยางละ 2 เม็ด ใน
การศึกษาขั้นตอนนี้ เม็ดยาแตละเม็ดจะถูกถายภาพทั้งดานหนาและดานหลัง เม็ดยาตัวอยางเม็ดแรก
ถา ยภาพสองชุด โดยใชเป นชุด ภาพในการสรา งฐานขอมูลการเรี ย นรู ห นึ่งชุด และใชเป น ชุด ภาพ
ทดสอบ A อีกหนึ่งชุด เม็ด ยาตัว อย างเม็ดที่ 2

ถา ยภาพหนึ่งชุด เพื่อใชเป น ชุดภาพทดสอบ B

ภาพทั้งหมดถูกถายภาพใตสภาวะแวดลอมคงที่ ดังรายละเอียดที่ระบุไวขางตน บนฉากที่มีความเขม
ของสีฉากและรู ปแบบฉากที่เหมาะสม เปนผลจากการศึกษาขอ 2.1 รายละเอียดกระบวนการ
ถายภาพเม็ดยาตัว อยาง ในการศึกษาลั กษณะทางกายภาพของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของ
อิมเมจซีคแสดงในรูปที่ 3.12

เม็ดยาตัวอยาง

เม็ดที่ 1

ชุดภาพ
ใชในการสราง
ฐานขอมูล

ชุดภาพ
ทดสอบA

เม็ดยาตัวอยาง
100 ตัวอยาง
เม็ดยาตัวอยาง

เม็ดที่ 2
สุมเลือก
เม็ดยาตัวอยาง
ชนิดละ 2 เม็ด

ชุดภาพ
ทดสอบB
ชุดภาพทดสอบ
ชุดภาพ

รูปที่ 3.12 แสดงกระบวนการถายภาพเม็ดยาตัวอยาง ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดยา
ตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค

34
ความแตกตางของลั กษณะทางกายภาพของเม็ดยาในการศึกษานี้ แบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกัน ความแตกตางของ
รูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้งสองของเม็ดยา และความแตกตางของการระบุดานที่
ถูกตองของเม็ดยา
2.2.1 ความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกัน
ชุดภาพทดสอบทั้ง A และ B ถูกนําไปประมวลผลโดยอิมเมจซีค
คารอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดจะถูกบันทึก จากนั้น คา
รอยละความเหมือนของการประมวลผลชุดภาพทดสอบทั้งสอง ถูกนํ าไปประเมินทางสถิติโ ดยใช
Student’s t test สวนลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดของการประมวลผลชุดภาพ
ทดสอบทั้งสอง ถูกนําไปประเมินทางสถิติโดยใช Mann Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เชนเดียวกัน ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.13 สรุปและอภิปรายผลความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยา
ชนิดเดียวกันตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค
ชุดภาพ

ชุดภาพ

ทดสอบA

ทดสอบB

imgSeek
ลําดับ

รอยละความเหมือน

Student’s t test

ระดับความเชื่อมั่น 95%

Mann Whitney U
test

รูปที่ 3.13 แสดงกระบวนการศึกษาความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกัน ตอผลการ
ประมวลผลของอิมเมจซีค
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2.2.2 ความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้งสอง
ของเม็ดยา
รูปแบบลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาที่ผูวิจัยสนใจศึกษา คือ
สีพื้นของเม็ดยา ตัวอักษร-สัญลักษณ และรอยบากบนเม็ดยา ใชชุดภาพทดสอบ B ในการศึกษา โดย
แบงกลุมเม็ดยาตัวอยางออกเปน 4 กลุม ตามความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวาง
ด า นทั้ ง สองของเม็ ด ยา ดั ง นี้ กลุ ม แรก เม็ ด ยาที่ มี รู ป แบบลั ก ษณะทางกายภาพของด า นทั้ ง สอง
เหมือนกันทุกประการ ทั้งสีพื้น ตัวอักษร-สัญลักษณ และรอยบากบนเม็ดยา กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3
เปนกลุมของเม็ดยาที่มีสีพื้นของเม็ดยาเพียงสีเดียว โดยกลุมที่ 2 นั้นดานหนึ่งของเม็ดยามีตัวอักษร–
สัญลักษณ และ/หรือ รอยบากบนเม็ดยา สวนอีกดานหนึ่งเกลี้ ยงไมปรากฏลักษณะทางกายภาพใดๆ
กลุมที่ 3 ดานทั้งสองของเม็ดยามีตัวอักษร–สัญลักษณ และ/หรือ รอยบากบนเม็ดยาที่แตกตางกัน
กลุมที่ 4 เปนกลุมของเม็ดยาที่มีสี พื้นมากกวา 1 สีเปนหลัก โดยอาจมีตัวอักษร–สัญลักษณ หรือ
รอยบากบนเม็ดยาที่แตกตางกันดวยหรือไมก็ได ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
ภาพของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 4 กลุม ถูกนําไปประมวลผลโดย
อิมเมจซีค คารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดจะถูกบันทึก
จากนั้น คารอยละความเหมือนของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 4 กลุม ถูกนําไปประเมินทางสถิติโดยใช Oneway ANOVA สวนลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 4 กลุม ถูก
นําไปประเมินทางสถิติโดยใช Kruskal Wallis test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เชนเดียวกัน ดัง
รายละเอียดรูปที่ 3.14 สรุปและอภิปรายผลความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวาง
ดานทั้งสองของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค
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ตารางที่ 3.1 แสดงการจัดแบงกลุมของเม็ดยาตัวอยาง เพื่อศึกษาความแตกตางของรูปแบบลักษณะ
ทางกายภาพระหวางดานทั้งสองของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค

กลุมของ
เม็ดยา
ตัวอยาง

ความแตกตางของลักษณะทางกายภาพ
ระหวางดานทั้งสองของเม็ดยา
ภาพตัวอยาง
เม็ดยา
สีพื้น
ของเม็ดยา

ตัวอักษร-สัญลักษณ
หรือรอยบากบนเม็ดยา

1 สี

เหมือนกัน

2

1 สี

ดานหนึ่งของเม็ดยา
มีตัวอักษร–สัญลักษณ
และ/หรือ รอยบาก
บนเม็ดยา สวนอีกดานหนึ่ง
เกลี้ยงไมปรากฏลักษณะ
ทางกายภาพใดๆ

3

1 สี

แตกตางกัน

4

มากกวา
1 สี

อาจแตกตางกัน

1
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เม็ดยาตัวอยาง

เม็ดยาตัวอยาง

เม็ดยาตัวอยาง

เม็ดยาตัวอยาง

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

imgSeek
ลําดับ

รอยละความเหมือน

One-way ANOVA

ระดับความเชื่อมั่น 95%

Kruskal Wallis test

รูปที่ 3.14 แสดงกระบวนการศึกษาความแตกตางของรูปแบบลั กษณะทางกายภาพระหวางดาน
ทั้งสองของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค
2.2.3 ความแตกตางของการระบุดานที่ถูกตองของเม็ดยา
ใชชุดภาพทดสอบ B ในการศึกษา ชุดภาพทดสอบ B ถูกนําไป
ประมวลผลโดยอิมเมจซีค ผลจากการประมวลผลทั้งรอยละความเหมือนและลําดับ ของเม็ดยาที่
ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดจะถูกแยกออกเปน 2 กลุม ตามดานของเม็ดยา ดังนี้ กลุมแรก คือ
รอยละความเหมือนและลําดับ ของเม็ดยาที่ถูกตอง โดยเปนภาพเม็ดยาดานเดียวกับภาพที่นําเขาไป
สืบคน กลุมที่ 2 คือ รอยละความเหมือนและลําดับของเม็ดยาที่ถูกตอง โดยเปน ภาพเม็ดยาตางดาน
กับภาพที่นําเขาไปสืบคน ขอมูลทั้ง 2 กลุมจะถูกประเมินโดยกระบวนการทางสถิติ คารอยละความ
เหมือนของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 2 กลุม ประเมินโดยใช Student’s t test สวนลําดับของเม็ดยาที่
ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 2 กลุม ประเมินโดยใช Wilcoxon matchedpairs test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เชนเดียวกัน ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.15 สรุปและอภิปรายผล
ความแตกตางของการระบุดานที่ถูกตองของเม็ดยาจากประมวลผลของอิมเมจซีค
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ชุดภาพ
ทดสอบ B

imgSeek
รอยละความเหมือน
และลําดับ

ขอมูล
กลุมที่ 1
ลําดับ

รอยละความเหมือน

ขอมูล
กลุมที่ 2
รอยละความเหมือน

ลําดับ

Wilcoxon matchedpairs test

Student’s t test
ระดับความเชื่อมั่น 95%

รูปที่ 3.15 แสดงกระบวนการศึกษาความแตกตางของการระบุ ดานที่ถูกตองของเม็ดยาจากการ
ประมวลผลของอิมเมจซีค

3 การสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหา
ขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค
การสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการ
คนหาขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีคนั้น เปนการนําการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คือ การ
ออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล และขั้นตอนที่ 2 คือ การศึกษาการประมวลผล
ภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยอิมเมจซีค มาประกอบรวมกัน โดยมีรายละเอียด
การศึกษา ดังตอไปนี้
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3.1 ศึกษารูปแบบกระบวนการแสดงผลการสื บคน ของระบบฐานขอมูล ยาเม็ดและ
แคปซูลที่สรางขึ้นจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และการกระบวนการแสดงผลการสืบคนภาพเม็ดยา
โดยอิมเมจซีคในขั้นตอนที่ 2 อยางละเอียด
3.2 ออกแบบกระบวนการนําผลการคนหาโดยการกําหนดขอมูลลงในระบบฐานขอมูล
และผลการคนหาจากการประมวลผลภาพโดยอิมเมจซีค มาประกอบรวมกัน
3.3 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชภาษา PHP รวมกับ Java scripts ตาม
กระบวนการประมวลผลที่ออกแบบขึ้น ดังนี้
3.3.1 การออกแบบสวนที่ใชรับภาพ ลําดับแรกสรางหนาตางสําหรับรับรูปภาพ
เม็ดยา ที่ผูใชไดถายไวตามขอกําหนดตางๆ ของการถายภาพ โดยสามารถอัพโหลดรูปภาพเขาไปเก็บ
ไวในระบบเพื่อการสื บคน หลั งจากนั้ นจัดทําส วนเชื่อมตอระหวางหนาตางรับรูปภาพกับ หนาตาง
สืบคนหลักของระบบฐานขอมูล
3.3.2 การออกแบบการประมวลผลภาพโดยอิมเมจซีคดวยบรรทัดคําสั่ง เริ่มจาก
การที่อิมเมจซีคดึงรูปภาพที่ถูกสงเขาสูระบบเพื่อการประมวลผล ผลที่ไดคือคารอยละความเหมือน
ของรูปภาพเม็ดยาที่นําเขาไปสืบคนเปรียบเทียบกับรูปภาพเม็ดยาภายในฐานขอมูล เรียงลําดับจาก
คามากไปหาคานอย
3.3.3

การเชื่อมตอผลจากการประมวลผลภาพเขาสู ระบบฐานขอมูล สรางเขต

ขอมูลรอยละความเหมือนเพิ่มลงในระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับคารอยละความเหมือนที่ไดจากการ
ประมวลผลโดยอิมเมจซีค กําหนดคาโดยปริยายของรอยละความเหมือนใหเปน 0 สําหรับคาเริ่มตน
ของแตละรายการยา เมื่อมีการสืบคนครั้งใหม จะมีการอานขอมูล ที่ไดจากการประมวลผลจาก
อิมเมจซีค ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการตัดแยกขอมูลเปน 2 สวน คือ รหัสของเม็ดยา และค ารอยละ
ความเหมือนของเม็ดยานั้นเทียบกับเม็ดยาตางๆ ที่ในฐานขอมูล จากนั้นนําคารอยละความเหมือนที่ได
บันทึกลงในเขตขอมูล รอยละความเหมือนที่สร างขึ้นในระบบฐานขอมูลตามรหัสของเม็ดยาที่ใช
เปรียบเทียบ เรียงลําดับผลของการสืบคน เพื่อแสดงประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณยา
เม็ดและแคปซูล ดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค ตามคารอยละความเหมือนจากคามากไปหา
คานอย
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3.4 สรางชุดยาทดสอบเพื่อใชในการประเมินผลระบบสืบคน ขอมูลสําหรับการพิสูจน
เอกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ที่ ส ร า งขึ้ น กํ า หนดหมายเลขให กั บ เม็ ด ยาตั ว อย า งทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ น
การศึกษา 200 ตัวอยาง และสุมเลือกหมายเลขกํากับเม็ดยาตัวอยางจํานวน 20 หมายเลข ดวย
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 และใชเม็ดยาตัวอยางที่ถูกเลือกทั้ง 20 ตัวอยางนั้น เปน
ชุดยาทดสอบในขั้นตอนนี้
3.5 ผูวิจัยทดสอบการทํางานของระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูลที่สรางขึ้น ดวยตนเองโดยใชชุดยาทดสอบในการประเมิน หากพบขอบกพรอง ทําการ
ปรับปรุงและแกไขระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล จนเสร็จสมบูรณ
พรอมใชงาน
3.6 อธิบายวิธีการสืบคนขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลสําหรับ พิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูล อธิบายวิธีการใชงานเครื่องมือประกอบการกรอกขอมูลทั้ง 3 ชนิด คือ ตารางสีมาตรฐาน
Crayon 120 สี ดังรูปที่ 3.1 แผนภาพตัวอยางรูปรางของเม็ดยา ดังรูปที่ 3.2 และเวอรเนีย
คาลิปเปอร ดังรูปที่ 3.3 อธิบายขอมูลตางๆ ใหกับผูเขาใชงานทั้ง 10 คน ซึ่งเปนเภสัชกรอาสาใหความ
รวมมือในการประเมิน ผลระบบสืบคนขอมูล ที่สรางขึ้น อธิบายวิธีการสืบคน ขอมูลดวยการกําหนด
ขอมูลและการสืบคนดวยรูปภาพโดยละเอียด จากนั้นใหผูเขาใชงานทดลองใชงานจริงดวยตนเอง โดย
ใชตัวอยางเม็ดยาอื่น ซึ่งไมมีอยูในชุดยาทดสอบ หากมีขอสงสัย สามารถซักถามกับผูวิจัยไดโดยตรง
เมื่อผูเขาใชงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคนเปนอยางดีแลว จึงเริ่มกระบวนการประเมินผลจริง
3.7 ประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล จากระบบสืบคน ขอมูลดว ย
ระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีคที่สรางขึ้น โดยผูเขาใชงานทั้ง 10 คน ผูวิจัยเปนผูบันทึกผลคําตอบ
ลําดับของคําตอบที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด เวลาที่ใชในการสืบคน และพฤติกรรมการสืบคน
ของผูเขาใชงานลงในแบบฟอรมกรอกขอมูลผลการสืบคน
3.8 ผูวิจัยตรวจสอบแบบฟอรมกรอกขอมูลผลการสืบคนของผูเขาใชงานทั้ง 10 คน
บันทึกคะแนนความถูกตองของคําตอบ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลําดับของคําตอบที่ถูกตองจากผลการ
สืบคนทั้งหมด วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใชในการสืบคน วิเคราะหประเภทของขอมูลที่ผูเขาใช
งานแตละคนเลือกใชในการสืบคน
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3.9 ประเมินความแตกตางระหวางคาความถูกตองของคําตอบจากการพิสูจนเอกลักษณ
ยาเม็ดและแคปซูลโดยการกําหนดขอมูลจากระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว กับการสืบคนโดยการ
กําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพจากระบบสืบคนขอมูลที่สรางขึ้น โดยใช สถิติ Student’s t test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
3.10

ประเมินความแตกตางระหวางลําดับของคําตอบที่ถูกตองจากผลการสืบคน

ทั้งหมดที่ผูเขาใชงานพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เปรียบเทียบระหวางการสืบคนโดยรูปภาพจาก
อิมเมจซีค กับการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพจากระบบสืบคนขอมูลที่สรางขึ้น
3.11 สรุปและอภิปรายผลการสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูล โดยแนวคิดการคนหาขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ด ว ยระบบฐานข อ มู ล ร ว มกั บ อิ ม เมจซี ค นี้
ประกอบดวยวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนใหญ ดังรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ในบทที่ 3 ขั้นตอน
แรก คือ การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล ขั้นตอนที่ 2 คือ การศึกษาการ
ประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค และขั้นตอนสุดทาย คือ
การสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหาขอมูล
ดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค มีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้

1. การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล
การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล เพื่อใชในการคนหาโดยการ
กําหนดขอมูล เริ่มโดยการศึกษาองคประกอบของขอมูลเกี่ยวกับยาเม็ดและแคปซูล และลักษณะทาง
กายภาพของเม็ดยา แลวบันทึกประเภทของขอมูล อาทิเชน ชื่อสามัญทางยา ชื่อการคา ขนาดความ
แรงของตัว ยา รูปแบบเภสัชภัณฑ รูปรางเม็ดยา รอยบาก ตัว อักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา เปนตน
ศึกษากระบวนการสืบคนขอมูลยาเม็ดและแคปซูลจากแหลง ขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งรูปแบบหนังสือที่มี
ภาพเภสัชภัณฑ-บรรจุภัณฑประกอบและรูปแบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส วามีประเภทของขอมูล
แบบใดบางที่ถูกเลือกใชในการสืบคนเพื่อพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่
ไดจากการศึกษามาวิเคราะห เพื่อคัดเลือกประเภทของขอมูลที่เหมาะสมในการใชสืบคน และเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของขอมูลที่เปนประโยชนในการสืบคน จากนั้นทําการออกแบบฐานขอมูลโดย
การสรางตารางและความสัมพันธระหวางตารางในระบบฐานขอมูลที่จะสราง ดังรายละเอียดในรูปที่
4.1
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รูปที่ 4.1 แสดงตารางและความสัมพันธระหวางตารางในระบบฐานขอมูล
จากตารางและความสัมพันธระหวางตารางในระบบฐานขอมูลขางตน แตละกรอบของ
ขอความแทนตารางแตละตารางในระบบฐานขอมูล โดยขอความแถวบนสุดแสดงชื่อของตาราง
ขอความที่ขีดเสนใตแสดงคียหลักของขอมูลในตารางนั้นๆ สวนขอความในแถวอื่นๆ แสดงคอลัมน
ตางๆ ที่ประกอบอยูในตารางแตละตาราง
เมื่อออกแบบระบบฐานขอมูลดังตารางและความสัมพันธระหวางตารางขางตนเรียบรอย
ทําการสรางระบบฐานขอมูล ตามโครงสรางดังกลาวบนเครื่องแมขายโดยใช PostgreSQL ซึ่งเปน
ระบบจัดการฐานขอมูลดวยภาษา SQL จากนั้น บันทึกขอมูลของยาเม็ดและแคปซูล ตัวอยาง จํานวน
200 ตัวอยาง ลงในฐานขอมูลที่สรางขึ้น การเก็บขอมูลเม็ดยาตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการศึกษานี้ ไดรับ
ความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลศูนยนครปฐม และรานขายยาฟาสซิโน สาขา
นครปฐม

44
รายละเอียดขอมูลของเม็ดยาตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง ในระบบฐานขอมูลยาเม็ด
และแคปซูลที่สรางขึ้น แยกประเภทได ดังนี้
1. แยกประเภทเม็ดยาตัวอยางตามรูปแบบเภสัชภัณฑได 2 กลุม คือ
 ยาเม็ด

จํานวน

168

ตัวอยาง

 แคปซูล

จํานวน

32

ตัวอยาง

2. แยกประเภทเม็ดยาตัวอยางตามรูปรางของเม็ดยาได 9 กลุม คือ
 รูปรางกลมแบน

จํานวน

124

ตัวอยาง

 รูปรางยาว

จํานวน

53

ตัวอยาง

 รูปรางรี

จํานวน

10

ตัวอยาง

 รูปรางสามเหลี่ยม

จํานวน

4

ตัวอยาง

 รูปรางหาเหลี่ยม

จํานวน

3

ตัวอยาง

 รูปรางขาวหลามตัด

จํานวน

2

ตัวอยาง

 รูปรางอื่นๆ

จํานวน

2

ตัวอยาง

 รูปรางหกเหลี่ยม

จํานวน

1

ตัวอยาง

 รูปรางหัวใจ

จํานวน

1

ตัวอยาง

3. แยกประเภทเม็ดยาตัวอยางตามจํานวนสีพื้นของเม็ดยาได 2 กลุม คือ
 เม็ดยาตัวอยางที่มีสีพื้นสีเดียว

จํานวน

170

ตัวอยาง

 เม็ดยาตัวอยางที่มีสีพื้นมากกวา 1 สี จํานวน

30

ตัวอยาง

4. แยกประเภทเม็ดยาตัวอยางตามตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยาได 2 กลุม คือ
 เม็ดยาตัวอยางที่มีตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา

จํานวน 123 ตัวอยาง

 เม็ดยาตัวอยางที่ไมมีตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา

จํานวน 77 ตัวอยาง

45
เมื่อบันทึกขอมูลเม็ดยาตัวอยางทั้ง 200 ตัวอยางครบถวนแลว สรางสวนเชื่อมประสาน
กับผูใชงานโดยใช DaDaBIK หนาตางหลักของสวนเชื่อมประสานกับผูใชงานที่สรางขึ้นมีรายละเอียด
ดังรูปที่ 4.2 นอกจากสามารถแสดงขอมูลของเม็ดยาตัวอยางแลว ยังสามารถสืบคนขอมูลไดโดยใชการ
กําหนดขอมูล ชื่อการคา รูปแบบเภสัชภัณฑ รูปรางเม็ดยา (ใชแผนภาพตัวอยางรูปรางของเม็ดยา ดัง
รูปที่ 3.2 ชวยในการกรอกขอมูล) ความกวาง ความยาว และความหนา ในหนวยมิลลิเมตร (วัดโดยใช
เวอรเนีย คาลิปเปอร ดังรูปที่ 3.3) สีพื้นของเม็ดยา (ใชตารางสี ใชมาตรฐาน Crayon 120 สี ดังรูปที่
3.1ชวยในการกรอกขอมูล ) และตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา โดยสามารถเลือกขอกําหนดหรือชวง
คาของขอมูลที่ตองการสืบคนได ซึ่งการที่สามารถเลือกขอกําหนดหรือชวงคาของขอมูลในการกรอก
ขอมูลเพื่อสืบคนนี้ สงผลใหการสืบคนมีความยืดหยุน เพิ่มโอกาสในการแสดงผลประกอบการตัดสินใจ
ใหครอบคลุมมากขึ้น เปนขอดีของระบบสืบคน ที่ออกแบบขึ้นเหนือวาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี
ใหบริการอยูในปจจุบัน ซึ่งไมสามารถกําหนดชวงคาของขอมูลในการกรอกเพื่อสืบคนได ยกตัวอยาง
เชน การกําหนดขนาดความกวางของเม็ดยาในการสืบคน การวัดความกวางของเม็ดยายอมมีความ
คลาดเคลื่อนอันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแก ขนาดของเม็ดยาซึ่งไมเทากัน แมจะเปน เม็ดยา
ชนิดเดียวกัน ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือที่ใชในการวัด และความคลาดเคลื่อนจากเทคนิคของ
ผูวัด เปนตน หากมีการบันทึกขนาดความกวางของเม็ดยาตัวอยางในระบบฐานขอมูล เทากับ 5.50
มิลลิเมตร แตผูสืบคนกรอกขอมูลเพื่อการสืบคน เทากับ 5.60 มิลลิเมตร ระบบสืบคนก็จะไมแสดงผล
ของเม็ดยาตัวอยางที่ตองการ หากสามารถกําหนดขอมูลความกวางของเม็ดยาเปนชวง อาทิเชน
กําหนดคาความกวางของเม็ดยาเปน 5.40-5.60 มิลลิเมตร หรือ นอยกวา 5.70 มิลลิเมตร ผลของ
ขอมูลจากการสืบคนประกอบการตัดสินใจก็จะครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางรายละเอียดของหนาตาง
การสืบคนขอมูล ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.3
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รูปที่ 4.2 แสดงหนาตางหลักของระบบฐานขอมูล

รูปที่ 4.3 แสดงหนาตางการสืบคนขอมูลของระบบฐานขอมูล

47
การสื บค น โดยการกํ า หนดข อมูล นี้ ผู เขา ใช งานตองมีค วามสามารถในการถายทอด
ลักษณะของเม็ดยาที่ตองการสืบคนลงในแบบกรอกขอมูล ความรูพื้นฐานของผูเขาใชงาน การกําหนด
ขอมูลลงในฐานขอมูลของผูสรางฐานขอมูล และการกรอกขอมูล เพื่อการสืบคนของผูเขาใชงาน ลวน
เปนปจจัยที่สงผลตอผลการสืบคน ทําใหผลการสืบคนคลาดเคลื่อนไดทั้งสิ้น
ผลการสืบคน จากระบบฐานขอมูล ที่ส รางขึ้น แสดงเรี ยงตามลํ าดับตัวอักษร ผูสื บคน
สามารถคลิ ก ที่ สั ญ ลั ก ษณ

เพื่ อ เรี ย กดู ข อ มู ล อย า งละเอี ย ดของเม็ ด ยาตั ว อย า ง เป น ข อ มู ล

ประกอบการตัดสินใจได ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.4

ซึ่งเปนหนาตางผลการสืบคน และตัวอยาง

หนาตางขอมูลอยางละเอียดของเม็ดยาแตละเม็ด

รูปที่ 4.4 แสดงหนาตางหลักของผลการสืบคนขอมูล และหนาตางแสดงขอมูลโดยละเอียดของเม็ดยา
ตัวอยางจากระบบฐานขอมูล
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การประเมินผลการสืบคนเพื่อพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่
สรางขึ้น เริ่มดวยการสรางชุดยาทดสอบ โดยการกําหนดหมายเลขใหกับเม็ดยาตัวอยางทั้ง 200
ตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ และสุมเลือกหมายเลขกํากับเม็ดยาตัวอยางจํานวน 10 หมายเลข โดยใช
Microsoft Office Excel 2007 นําเม็ดยาตัวอยางทั้ง 10 ตัวอยางนั้นมาใชเปนชุดยาทดสอบ
ขอมูลเม็ดยาตัวอยางในชุดยาทดสอบทั้ง 10 ตัวอยาง ที่ใชในการประเมินผลการพิสู จน
เอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยการกําหนดขอมูล มีรายละเอียดรูปแบบเภสัชภัณฑ รูปรางของ
เม็ดยา จํานวนสีพื้นของเม็ดยา และตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลรูปแบบเภสัชภัณฑ รูปรางของเม็ดยา จํานวนสี พื้นของเม็ดยา ตัวอักษรสัญลักษณบนเม็ดยา ของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 10 ตัวอยาง ในชุดยาทดสอบ
ที่

รูปแบบ
เภสัชภัณฑ

รูปราง
ของเม็ดยา

จํานวนสีพนื้
ของเม็ดยา

ตัวอักษร-สัญลักษณ
บนเม็ดยา

1

ยาเม็ด

สามเหลี่ยม

1 สี

ไมมี

2

แคปซูลแข็ง

ยาว

2 สี

ไมมี

3

ยาเม็ด

ขาวหลามตัด

1 สี

มี

4

ยาเม็ด

กลมแบน

1 สี

มี

5

ยาเม็ด

หัวใจ

1 สี

มี

6

ยาเม็ด

ยาว

1 สี

มี

7

แคปซูลแข็ง

ยาว

2 สี

ไมมี

8

ยาเม็ด

รี

1 สี

ไมมี

9

ยาเม็ด

กลมแบน

1 สี

ไมมี

10

แคปซูลออน

ยาว

1 สี

มี

เตรียมอุปกรณประกอบการสืบคน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ชุดเม็ดยาเพื่อการทดสอบ
จํานวน 10 เม็ด กระดาษแบบฟอรมบันทึกผลคําตอบ แผนภาพตัวอยางรูปรางของเม็ดยา ตารางสี
มาตรฐาน Crayon 120 สี และเวอรเนีย คาลิปเปอรใหพรอมใชงาน
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อาสาสมัครผูเขาใชงานทั้ง 5 คน ซึ่งใหความรวมมือในการประเมินผลการสืบคนโดยการ
กําหนดขอมูลจากระบบฐานขอมูล ที่สรางขึ้น เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปการศึกษา 2555
ผูวิจัยอธิบายวิธีการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูล อธิบายวิธีการใชงานเครื่องมือประกอบการกรอกขอมูลทั้ง 3 ชนิด คือ ตารางสี มาตรฐาน
Crayon 120 สี ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งใชเทียบเพื่อกรอกคาสีพื้นของเม็ดยาในการสืบคน แผนภาพตัวอยาง
รูปรางของเม็ดยา ดังรูปที่ 3.2 ซึ่งใชประกอบการกําหนดรูปรางของเม็ดยาในการสืบคน และเวอรเนีย
คาลิปเปอร ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งใชในการวัดขนาดของเม็ดยา อธิบายวิธีการสืบคนขอมูลดวยการกําหนด
ขอมูลโดยละเอียด จากนั้นใหผูเขาใชงานทดลองสืบคนจริงดวยตนเอง โดยใชตัวอยางเม็ดยาอื่น ซึ่งไม
มีอยูในชุดยาทดสอบ หากมีขอสงสัยผูเขาใชงานสามารถซักถามกับผูวิจัยไดโดยตรง เมื่อผูเขาใชงานมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคน โดยการกําหนดขอมูล เปนอยางดีแลว จึงเริ่มกระบวนการประเมินผล
จริง
ประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น โดย
ใชชุดยาทดสอบจํานวน 10 ตัวอยาง ผูเขาใชงานแตละคนบันทึกผลคําตอบ เวลาที่ใชในการสืบคน
และประเภทของขอมูลที่เลือกกําหนดเพื่อการสืบคนดวยตนเอง ลงในแบบฟอรมกรอกขอมูลผลการ
สืบคน
การประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณ ยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
โดยผูเขาใชงาน 5 คน โดยพิจารณาคะแนนความถูกตอง 1 คะแนนตอหนึ่งเม็ดยาตัวอยาง ในกรณีที่
ตอบถูก (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยตอตัว อยาง (นาที) ไดผลการ
ประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนความถูกตองในการพิ สูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล และเวลาที่ใชใน
การสืบคนเฉลี่ยตอตัวอย าง (นาที) โดยผู เขาใชงานจํานวน 5 คน (คะแนนเต็ม 10
คะแนน)
ผูเขาใชงานคนที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

คะแนนความถูกตอง
(คะแนน)
10
9
8
6
6
7.80

เวลาที่ใชในการสืบคน
เฉลี่ยตอตัวอยาง (นาที)
1.60
2.22
2.37
1.50
4.17
2.37

คะแนนความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 7.8 คะแนน (รอยละ 78) ผูเขาใชงาน 3 ใน 5 คน ได
คะแนนความถูกตองมากกวา 8 คะแนน (รอยละ 80) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยผูเขาใชงานที่
ไดคะแนนความถูกตองมากที่สุด ไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน (รอยละ 100) และผูเขาใชงานที่ ได
คะแนนความถูกตองนอยที่สุด เทากับ 6 คะแนน (รอยละ 60) โดยใชเวลาเฉลี่ยในการสืบคนขอมูลตอ
ตัวอยาง 2.37 นาที
การประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของรูปแบบเภสัชภัณฑ กับจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย
(คน) จากจํานวนผูเขาใชงานทั้งหมด 5 คน และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย ตอตัวอยาง (นาที) ไดผล
การประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบเภสัชภัณฑ จํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย
(คน) และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยตอตัวอยาง (นาที)
รูปแบบเภสัชภัณฑ
ยาเม็ด
แคปซูล

จํานวนผูเขาใชงาน
ที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน)
4.00
3.67

เวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย
ตอตัวอยาง (นาที)
2.45
1.96
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จากขอมูลในตารางที่ 4.3 รูปแบบเภสัชภัณฑแบบยาเม็ด มีจํานวนผูเขาใชงานตอบได
ถูกตองเฉลี่ย 4 คน จากผูเขาใชงานทั้งหมด 5 คน (รอยละ 80) ซึ่งไมแตกตางจากรูปแบบเภสัชภัณฑ
แบบแคปซูล ที่มีจํานวนผูเขาใชงานตอบไดถูกตองเฉลี่ย 3.67 คน (รอยละ 73.40) แตเวลาที่ใชในการ
สืบคนเฉลี่ยของรูปแบบเภสัชภัณฑทั้งสองนั้นแตกตางกัน รูปแบบเภสัชภัณฑแบบยาเม็ดใชเวลาในการ
สืบคนเฉลี่ยตอตัวอยาง 2.45 นาที ในขณะที่รูปแบบเภสัชภัณฑแบบแคปซูลใชเวลาในการสืบคนเฉลี่ย
ตอตัวอยาง 1.96 นาที อาจเปนผลเนื่องจาก รูปแบบเภสัชภัณฑแบบแคปซูลนั้นมีจํานวนนอยกวา ทํา
ใหผลการสืบคนประกอบการตัดสินใจมีจํ านวนนอยกวาตามไปดวย ผูเขาใชงานจึงใชเวลาในการ
พิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจนอยกวารูปแบบเภสัชภัณฑแบบยาเม็ด ซึ่งมีจํานวนมาก จาก
ขอมูลดังกลาว สรุปไดวา รูปแบบเภสัชภัณฑนั้นมีผลตอเวลาที่ใชในการสืบคน
การประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
เมื่อพิจารณาแยกตามรูปรางของเม็ดยา กับจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน) จากจํานวน
ผูเขาใชงานทั้งหมด 5 คน และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย ตอตัวอยาง (นาที) ไดผลการประเมิน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงความสัมพันธระหวางรูปรางของเม็ดยา จํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย
(คน) และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยตอตัวอยาง (นาที)
รูปรางของเม็ดยา
กลมแบน
ยาว
รี
สามเหลี่ยม
ขาวหลามตัด
หัวใจ

จํานวนผูเขาใชงาน
ที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน)
4.00
3.25
4.00
4.00
5.00
5.00

เวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย
ตอตัวอยาง (นาที)
3.05
2.46
2.25
2.00
1.30
1.50

จากขอมูลในตารางที่ 4.4 เรียงลําดับตามรูปรางเม็ดยาที่มีจํานวนมากไปหานอย พบวา
รูปรางเม็ดยาที่มีจํานวนนอย เชน รูปรางหัวใจ และรูปรางขาวหลามตัด ผูเขาใชงานตอบไดถูกตอง
ทั้งหมด (5 คน) และใชเวลาในการสืบคนเฉลี่ย ตอตัวอยางนอยกวาเม็ดยารูปรางอื่นอยางชัด เจน

52
ในขณะที่รูปรางเม็ดยาที่มีจํานวนมาก เชน รูปรางกลมแบน และรูปรางยาว ใชเวลาในการสืบคนเฉลี่ย
ตอตัวอยางมากขึ้นตามลําดับ เมื่อพิจารณาจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย รูปรางเม็ดยาที่มี
จํานวนมากมีจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย ใกลเคียงกันที่ 4 คน ยกเวนรูปรางยาว ซึ่งมี
จํานวนผูเขาใชงานที่ตอบได ถูกตองเฉลี่ยที่ 3.25 คน อาจเปนผลเนื่องมาจาก รูปรางยาวเปนรูปราง
เม็ดยาที่นิยมใชในการผลิตทั้งเภสัชภัณฑรูปแบบยาเม็ดและแคปซูล ทําใหการแสดงผลประกอบการ
ตัดสินใจนั้นไมจําเพาะ ผูเขาใชงานตองพิจารณาขอมูลจํานวนมาก ในขณะที่รูปรางอื่นๆ เปนรูปราง
เม็ดยาเฉพาะสําหรับเภสัชภัณฑ รูปแบบแบบยาเม็ด ทําใหการแสดงผลขอมูลประกอบการตัดสินใจ
มีความจําเพาะมากกวา และขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ผูเขาใชงานตองพิจารณามีจํานวนลดลงตาม
ไปดวย สรุปไดวา รูปรางของเม็ดยานั้นมีผลทั้งกับความถูกตองของผลการสืบคน และเวลาที่ใชใน
การสืนคน
การประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
เมื่อพิจารณาแยกตามจํานวนสีพื้นของเม็ดยา กับจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน) จาก
จํานวนผู เขาใชงานทั้งหมด 5 คน และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย ตอตัวอยาง (นาที) ไดผลการ
ประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนสีพื้นของเม็ดยา จํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตอง
เฉลี่ย (คน) และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยตอตัวอยาง (นาที)
จํานวนสีพนื้ ของเม็ดยา
สีพื้น 1 สี
สีพื้นมากกวา 1 สี

จํานวนผูเขาใชงาน
ที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน)
4.00
3.50

เวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย
ตอตัวอยาง (นาที)
2.30
2.13

จากขอมูลในตารางที่ 4.5 พบวาจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ยของเม็ดยาที่มี
สีพื้น 1 สี เทากับ 4 คน ซึ่งสูงกวาจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ยของเม็ดยาที่มี สีพื้นมากกวา
1 สี ซึ่งมีคาเทากับ 3.50 คน เล็กนอย อาจเปนผลเนื่องมาจากการกําหนดจํานวนสีพื้นที่มากขึ้น ทํา
ใหผลการสืบคนคลาดเคลื่อนได เมื่อพิจารณาเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย ตอตัวอยางของเม็ดยาที่มี
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สีพื้น 1 สีและเม็ดยาที่มีสีพื้นมากกวา 1 สี พบวามีคาใกลเคียงกันที่ 2.30 และ 2.13 นาทีตามลําดับ
จึงกลาวไดวา การกําหนดคาของสีพื้น 1 สี หรือมากกวานั้นไมสงผลตอเวลาที่ใชในการสืบคน
การประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น
เมื่อพิจารณาแยกตามการมี หรือไมมีตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา กับจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบได
ถูกตองเฉลี่ย (คน) จากจํานวนผูเขาใชงานทั้งหมด 5 คน และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย ตอตัวอยาง
(นาที) ไดผลการประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงความสัมพันธระหวางการมี หรือไมมีตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา จํานวนผูเขาใช
งานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน) และเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยตอตัวอยาง (นาที)
ตัวอักษร-สัญลักษณ
บนเม็ดยา
มี
ไมมี

จํานวนผูเขาใชงาน
ที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ย (คน)
4.20
3.60

เวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ย
ตอตัวอยาง (นาที)
2.33
2.28

จากขอมูลในตารางที่ 4.6 พบวาจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ยของเม็ดยาที่มี
ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา เทากับ 4.20 คน สูงกวาจํานวนผูเขาใชงานที่ตอบไดถูกตองเฉลี่ ยของ
เม็ดยาที่ไมมีตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา ซึ่งมีคาเทากับ 3.60 คน อาจเนื่องมาจากการกําหนด
ตัวอักษร-สัญลักษณที่จําเพาะกับตัวอยางเม็ดยานั้นๆ ทําใหผลการสืบคนมีความแมนยํามากขึ้น เมื่อ
พิจารณาเวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยตอตัวอยางของเม็ดยาที่มี และไมมีตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา
เวลาที่ใชในการสืบคนเฉลี่ยนตอตัวอยางมีความใกลเคียงกันที่ 2.33 และ 2.28 นาทีตามลําดับ กลาว
ไดวา ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยานั้น ทําใหการสืบคนมีความจําเพาะมากขึ้นสงผลใหผูเขาใชงาน
สามารถตอบไดถูกตอง แตไมสงผลตอเวลาที่ใชในการสืบคน
ประเภทข อ มู ล ที่ ผู เ ข า ใช ง านเลื อ กกํ า หนดในการสื บ ค น เพื่ อ ประเมิ น ผลการพิ สู จ น
เอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น เรียงลําดับตามจํานวนครั้งในการเลือกใช
ขอมูลแตละประเภท และรอยละการเลือกใชขอมูลประเภทนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่ถูกเลือก
กําหนดในการสืบคนทั้งหมดจากมากไปหานอย ไดผลการประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7

54
ตารางที่ 4.7 แสดงประเภทขอมูลที่ผู เขาใชงานเลือกกําหนดในการสืบคน จํานวนครั้งในการเลือกใช
ขอมูลแตละประเภท และรอยละการเลือกใชขอมูลประเภทนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่ถูกเลือกกําหนดในการสืบคนทั้งหมด
ประเภทขอมูลทีถ่ ูกเลือกใชในการสืบคน
รูปราง
รูปแบบเภสัชภัณฑ
สีพื้นของเม็ดยา
การวัดขนาด
ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา
รวม

จํานวนครั้ง
ในการเลือกใช
32
24
22
16
6
100

รอยละ
32.00
24.00
22.00
16.00
6.00
100.00

จากขอมูลในตารางที่ 4.7 พบวาผูเขาใชงานใหความสําคั ญในการกรอกขอมูลเพื่อการ
สืบคน โดยใชลักษณะทางกายภาพเดนของเม็ดยาที่สามารถสังเกตไดงาย เชน รูปราง (รอยละ 32)
รูปแบบเภสัชภัณฑ (รอยละ 24) และสีพื้นของเม็ดยา (รอยละ 22) มากกวาการกรอกขอมูลขนาดของ
เม็ ด ยา (ร อ ยละ 16) ส ว นข อ มู ล ประเภทตั ว อั ก ษร-สั ญ ลั ก ษณ บ นเม็ ด ยา ถึ ง แม จ ะเป น ข อ มู ล ที่ มี
ความจําเพาะเจาะจง แตผลจํานวนครั้งในการเลือกใชนอยเพียงรอยละ 6 อาจเปนผลจากการสุมเลือก
เม็ดยาตัวอยางในชุดทดสอบ ซึ่งมีเม็ดยาตัวอยางเพียง 5 ตัวอยางใน 10 ตัวอยางเทานั้น ที่มีตัวอักษรสัญลักษณบนเม็ดยา

2. การศึกษาการประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค
การศึกษาการประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณ ยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค
แยกออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก คือ การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสม และสวนที่ 2
คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค มีผลการวิเคราะห
ดังตอไปนี้
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2.1 การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสม
ปจจัยเกี่ยวของกับฉากซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษา 2 ปจจัย ไดแก ความเขมของ
สีฉาก และรูปแบบของฉาก เพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสมในการถายภาพ สําหรับประมวลผลโดย
อิมเมจซีค และรูปแบบฉากที่เหมาะสมในการแสดงผลประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณ
ยาเม็ดและแคปซูล มีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้
2.1.1 การคนหาความเขมของสีฉากที่เหมาะสม
สีฉากที่ใชในการศึกษานี้ใชหนวยสี CMYK โดยกําหนดใหคาสี
Cyan (C) Magenta (M) และ Yellow (Y) เปน 0 ปรับเพิ่มคาความเขมของสี Black (K) ขึ้นครั้งละ
25 เปอรเซ็นต และศึกษาความเขมของสีฉากที่ K18 รวมดวย เนื่องจากเปนระดับความเขมของสีฉาก
ที่ไดรับการยอมรับวา สามารถสะทอนแสงสีของวัตถุออกมาไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
ดังนั้น ความเขมของสีฉากที่ใชในการศึกษาสวนนี้จึงมีความแตกตางกัน 6 ระดับ คือ K0, K18, K25,
K50, K75 และ K100 แยกการศึกษาออกเปน 2 ชวงยอย ดังนี้
2.1.1.1

ทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค โดยตองการทราบวา

อิมเมจซีค สามารถระบุภาพที่นําเขาไปคนหา ซึ่งมีอยูในฐานขอมูลการเรียนรูไดอยางถูกตองแมนยํา
หรือไม โดยการนําภาพถายชุดที่ 1 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 1 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉากที่
มีความเขมของสี Black (K) แตกตางกัน 6 ระดับ จํานวน 120 ภาพ สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู
และนําภาพถายชุดที่ 1 ใชเปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลภาพโดยใชอิมเมจซีค บันทึกคารอยละ
ความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด ทําเชนเดียวกันกับภาพถายชุดที่ 2
โดยภาพถายชุดที่ 2 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 2 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉากที่มีความเขม
ของสี Black (K) แตกตางกัน 6 ระดับ ใชภาพถายชุดที่ 2 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนํา
ภาพถายชุดที่ 2 เปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลภาพโดยใชอิมเมจซีค บันทึกคารอยละความเหมือน
และลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด ไดผลการศึกษาดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยของรอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด เมื่อนําภาพเม็ดยาตัวอยางซึ่งมีอยูในฐานขอมูลการเรียนรูเขาไปคนหา ที่ระดับ
ความเขมของสีฉากแตกตางกัน 6 ระดับ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอิมเมจซีค
ชุด
ภาพถาย

K0

ความเขมของสีฉากแตกตางกัน 6 ระดับ
K18
K25
K50
K75
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ความ ลําดับ ความ ลําดับ ความ ลําดับ ความ ลําดับ
เหมือน
เหมือน
เหมือน
เหมือน

K100
รอยละ
ความ ลําดับ
เหมือน

รอยละ
ความ
เหมือน

ลําดับ

1-1

92.14

1.00

92.17

1.00

92.30

1.00

90.78

1.00

92.27

1.00

93.18

1.00

2-2

92.31

1.00

92.01

1.00

90.46

1.00

91.87

1.00

92.02

1.00

91.76

1.00

เฉลี่ย

92.22

1.00

92.09

1.00

91.38

1.00

91.33

1.00

92.14

1.00

92.47

1.00

จากตารางที่ 4.8

ในคอลั มน ชุดภาพถาย 1-1

หมายถึง การนําภาพถายชุดที่ 1 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุดที่ 1 ใชเปนชุด
ภาพทดสอบ 2-2 หมายถึง การนําภาพถายชุดที่ 2 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุด
ที่ 2 ใชเปนชุดภาพทดสอบ
จากผลการประมวลผล อิมเมจซีคสามารถดึงภาพ
ที่ใชในการคนหา ซึ่งมีอยูในฐานขอมูลการเรียนรู ขึ้นมาอยูในลําดับแรกไดเสมอ ดวยคารอยละความ
เหมือนที่สูงมากกวารอยละ 90 ในทุกระดับความเขมของสีฉาก แสดงใหเห็นวาอิมเมจซีคนั้น มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพเม็ดยาได
2.1.1.2

ทดสอบการทํ า งานของอิ ม เมจซี ค ในสถานการณ จ ริ ง

ตองการทราบความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลของอิมเมจซีค และคนหาความเขมของสีฉาก
ที่เหมาะสมในการถาพภาพ โดยนําภาพถายชุดที่ 1 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และใชภาพถาย
ชุดที่ 2 เปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลภาพโดยใชอิมเมจซีค บันทึกคารอยละความเหมือนและลําดับ
ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด จากนั้นสลับนําภาพถายชุดที่ 2 สรางเปนฐานขอมูลการ
เรียนรู นําภาพถายชุดที่ 1 เปน ชุดภาพทดสอบ ประมวลผลภาพโดยใชอิมเมจซีค บันทึกคารอยละ
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ความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดเชนเดียวกัน ไดผลการศึกษา ดัง
รายละอียดในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยของรอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด เมื่อนําภาพเม็ดยาตัวอยางชนิดเดียวกันแตตางเม็ดเขาไปคนหาในฐานขอมูลการ
เรียนรู ที่ระดับความเขมของสีฉากแตกตางกัน 6 ระดับ เพื่อทดสอบความคลาดเคลื่อน
ในการประมวลผลของอิมเมจซีค และคนหาความเขมของสีฉากที่เหมาะสม
ชุด
ภาพถาย

K0

K18
รอยละ
ความ ลําดับ
เหมือน

ความเขมของสีฉากแตกตางกัน 6 ระดับ
K25
K50
K75
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ความ ลําดับ ความ ลําดับ ความ ลําดับ
เหมือน
เหมือน
เหมือน

K100
รอยละ
ความ ลําดับ
เหมือน

รอยละ
ความ
เหมือน

ลําดับ

1-2

82.83

1.15

83.47

1.20

83.40

1.10

79.35

1.10

83.30

1.20

82.29

1.30

2-1

82.79

1.05

83.06

1.10

82.94

1.10

78.80

1.20

83.10

1.20

82.93

1.30

เฉลี่ย

82.81

1.10

83.27

1.15

83.17

1.10

79.07

1.15

83.20

1.20

82.61

1.30

จากตารางที่ 4.9

ในคอลั มน ชุดภาพถาย 1-2

หมายถึง การนําภาพถายชุดที่ 1 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุดที่ 2 ใชเปนชุด
ภาพทดสอบ 2-1 หมายถึง การนําภาพถายชุดที่ 2 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุด
ที่ 1 ใชเปนชุดภาพทดสอบ
จากผลการประมวลผลโดยอิมเมจซีค เมื่อนําภาพ
เม็ดยาตัวอยางซึ่งมีอยูในฐานขอมูลการเรียนรูเขาไปคนหา อิมเมจซีคใหคารอยละความเหมือนที่สูง
มากกวารอยละ 90 ในทุกระดับความเขมของสีฉาก และสามารถดึงภาพที่ใชในการคนหาขึ้ นมาอยูใน
ลําดับแรกไดเสมอ แตเมื่อนําภาพเม็ดยาตัวอยางชนิดเดียวกันแตตางเม็ดเขาไปคนหาในฐานขอมูลการ
เรียนรู ที่ความเขมของสีฉากแตกตางกัน 6 ระดับ พบวา รอยละความเหมือนเฉลี่ยที่ไดจากการ
ประมวลผลเทากับ รอยละ 82.52 ลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดที่ไดจากการ
ประมวลผลเฉลี่ยเทากับ 1.16 รอยละความเหมือนเฉลี่ยที่ลดลง และลําดับของภาพที่ถูกตองจากผล
การสืบคนทั้งหมดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อาจเปนผลจากหลายสาเหตุ อาทิเชน ความแตกตางระหวางเม็ด ของ
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เม็ดยาตนแบบในการถายภาพทั้ง 2 ชุดซึ่งตางเม็ดกัน ความความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสภาวะ
แวดลอมของการถายภาพ ที่ถึงแมจะทําการกําหนดใหคงที่ตามที่ไดระบุไวในบทที่ 3 แตอาจมีปจจัย
บางประการที่สงผลใหการกดถายภาพในแตละครั้งมีความแตกตางกันเล็กนอย สงผลกับภาพถายที่ใช
ในการประมวลผล และกระบวนการประมวลผลของอิมเมจซีค โดยเทียบความความแตกตางจากการ
ถายภาพในแตละครั้ง
จากผลการประมวลผล ภาพเม็ดยาที่ถายบนฉาก
ความเขม K18 K25 และ K75 นั้นใหผลรอยละความเหมือนสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ รอยละ 83.27
83.17 และ รอยละ 83.20 ตามลําดับ ซึ่งเปนคารอยละความเหมือนที่ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาผล
ของลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดประกอบ พบวาที่ความเขมของสีฉากทั้ง 3 ระดับ
ใหผลลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดที่ใกลเคียงอีกเชนเดียวกัน จึงกลาวไดวา ที่
ระดับความเขมของสีฉาก K18 K25 และ K75 นั้น มีผลตอการประมวลผลภาพของอิมเมจซีค ใหผล
คารอยละความเหมือน และลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดไมแตกตางกัน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงพิจารณาเหตุผลอื่นๆ ประกอบ พิจารณาเลือกความเขมของสีฉากที่ K18 เปนระดับความเขม
ของสีฉากที่เหมาะสมในการใชถายภาพเม็ดยา เพื่อนําไปประมวลผลโดยโปรแกรมอิมเมจซีค เนื่องจาก
ที่สีฉากความเขม K18 นี้ มีการผลิตเปนกระดาษมาตรฐานเทากลาง ชวยลดความแตกตางระหวาง
เครื่องพิมพในพิมพสีฉาก กระดาษมาตรฐานเทากลางสามารถหาซื้อไดงาย และสะดวกในการใชงาน
จริง
2.1.2 การคนหารูปแบบของฉากที่เหมาะสม
รูปแบบของฉากที่ใชในการศึกษานี้ มีความแตกตางกัน 3 รูปแบบ
คือ ฉากรูปแบบที่ 1 ฉากเปลาไมมีรูปแบบใดๆ ฉากรูปแบบที่ 2 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนแปนวงกลม
สองชั้นขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 และ 2 เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา และฉากรูปแบบที่ 3 ฉากที่
มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจากเม็ดยา รูปแบบฉากทั้ง 3 ใชสีพื้นของฉากที่
ความเขม K18 นําภาพถายชุดที่ 1 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 1 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉากที่
มีรูปแบบแตกตางกัน 3 รูปแบบ จํานวน 60 ภาพ สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และใชภาพถายชุดที่
2 คือ ภาพถายเม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 2 จํานวน 20 ตัวอยาง บนฉากที่มีรูปแบบแตกตางกัน 3 รูปแบบ
จํานวน 60 ภาพ เปน ชุดภาพทดสอบ ประมวลผลชุดภาพทดสอบโดยอิมเมจซีค บัน ทึกรอยละ
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ความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด จากนั้นสลับนําภาพถายชุดที่ 2
สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู นําภาพถายชุดที่ 1 เปนชุดภาพทดสอบ ประมวลผลชุดภาพทดสอบ
โดยอิมเมจซีค จากนั้ นบันทึกร อยละความเหมือนและลํ าดับ ของภาพที่ถูก ตองจากผลการสื บ ค น
ทั้งหมดเชนเดียวกัน รอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดที่ไดนั้น
แยกพิจารณาออกเปน 3 กลุม ตามรูปแบบของฉาก ไดผลการศึกษาดังรายละเอียกในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ยของรอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด เมื่อนําภาพเม็ดยาตัวอยางชนิดเดียวกันแตตางเม็ดเข าไปคนหาในฐานขอมูล
การเรียนรู ที่รูปแบบของฉากแตกตางกัน 3 รูปแบบ เพื่อคนหารูปแบบของฉากที่
เหมาะสม

1-2

รูปแบบของฉากแตกตางกัน 3 รูปแบบ
P1
P2
P3
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ความ
ลําดับ
ความ
ลําดับ
ความ
ลําดับ
เหมือน
เหมือน
เหมือน
83.40
1.10
82.08
1.05
81.23
1.05

2-1

82.94

1.10

82.34

1.10

81.07

1.05

เฉลี่ย

83.17

1.10

82.21

1.08

81.15

1.05

ชุดภาพถาย

จากตารางที่ 4.10 ในคอลัมนชุดภาพถาย 1-2 หมายถึง การนํา
ภาพถายชุดที่ 1 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุดที่ 2 ใชเปนชุดภาพทดสอบ 2-1
หมายถึง การนําภาพถายชุดที่ 2 สรางเปนฐานขอมูลการเรียนรู และนําภาพถายชุดที่ 1 ใชเปนชุด
ภาพทดสอบ ในคอลัมนรูปแบบของฉากแตกตางกั น 3 รูปแบบ P1 หมายถึง ฉากรูปแบบที่ 1 ฉาก
เปลาไมมีรูปแบบใดๆ P2 หมายถึง ฉากรูปแบบที่ 2 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนแปนวงกลมสองชั้นขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1 และ 2 เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา และ P3 หมายถึง ฉากรูปแบบที่ 3 ฉาก
ที่มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจากเม็ดยา
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จากผลการประมวลผลแยกการพิจารณาออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนรอยละความเหมือน พิจารณาโดยใชสถิติ Parametric แบบ One-way ANOVA พิสูจนแลว
พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสวนลําดับของ
ภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด พิจารณาโดยใชสถิติ Nonparametric แบบ Kruskal Wallis
test พิสูจนแลวพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เชนเดียวกัน
จึงสรุป ไดวา รู ปแบบของฉากทั้ง 3 รู ปแบบนั้น มีผลตอการ
ประมวลผลของอิมเมจซีค ไมมีแตกตางกัน ผูวิจัยจึงพิจารณาขอเดน -ขอดอยของรูปแบบฉากแตละ
รูปแบบประกอบ ดังนี้ รูปแบบฉาก แบบที่ 1 ฉากเปลาไมมีรูปแบบใดๆ (P1) ใหรอยละความเหมือน
เทากับ รอยละ 83.17 ซึ่งสูงกวารูปแบบฉากแบบอื่นๆ เล็กนอย อาจเปนผลเนื่องมาจากไมมีวัตถุ
อางอิงอื่น ใดมารบกวนการประมวลผลของอิมเมจซีค ในขณะที่รู ปแบบฉากแบบที่ 2 ฉากที่มีวัตถุ
อางอิงเปนแปนวงกลมสองชั้นขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 และ 2 เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา (P2)
และรูปแบบฉากแบบที่ 3 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจากเม็ดยา (P3)
นั้น มีวัตถุอางอิงประกอบอยูบนฉาก เนื่องดวยวัตถุอางอิงอีกเชนเดียวกัน ที่อาจเปนผลทําใหลําดับ
ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดของรูปแบบฉากแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ใหคาที่ดีกวา
รูปแบบฉากแบบที่ 1 เล็กนอย
ผูวิจัยพิจารณาไมเลือกใชรูปแบบฉากแบบที่ 1 ถึงแมวาจะเปน
รูปแบบฉากที่มีการรบกวนการประมวลผลนอยที่สุด เนื่องจากเปนรูปแบบฉากที่ไมมีวัตถุอางอิงใดๆ
ทําใหยากตอการเปรียบเทียบขนาดของเม็ดยา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณเม็ด
ยา และในการพัฒนาเพื่อการศึกษาตอไป หากตองการเทียบเพื่อปรับขนาดภาพในการประมวลผล
รูปภาพอาจทําไดยาก เนื่องจากไมมีมาตรฐานอางอิงขนาดใดๆ ในภาพ
ผูวิจัยพิจารณาเลือกรูปแบบฉากแบบที่ 2 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปน
แปนวงกลมสองชั้นขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 และ 2 เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา เปนรูปแบบ
ฉากที่เหมาะสมในการแสดงผลประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยา เนื่องจากวัตถุ
อางอิงที่ซอนทับอยูใตเม็ดยานั้น ทําใหสามารถเปรียบเทียบขนาดไดงาย ผูวิจัยไมเลือกใชรูปแบบฉาก
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แบบนี้ สําหรับการถายภาพเม็ดยาเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมอิมเมจซีค เนื่องจาก วัตถุอางอิงที่
ซอนทับอยูใตเม็ดยา มีลักษณะเปนแปนวงกลมสองวงซอนทับกัน อาจรบกวนการประมวลผลรูปราง
ของเม็ดยา หรือขอบของเม็ดยาได ในการพัฒนาเพื่อการศึกษาตอไปหากตองการเทียบ เพื่อปรับขนาด
ภาพในการประมวลผลรู ปภาพ หรือตัดแยกภาพเม็ดยาออกจากฉากอาจทําไดยาก เนื่องจากวัตถุ
อางอิงซอนทับอยูใตเม็ดยาโดยตรง และมีลักษณะเปนวงกลม 2 วงซอนกัน ทําใหยากตอการแยก
ระหวางขอบของวงกลมซึ่งเปนวัตถุอางอิง และขอบของเม็ดยาซึ่งเปนวัตถุที่ตองการตัดแยกออกจาก
ฉาก
ผูวิจัยพิจารณาเลือกรูปแบบฉากแบบที่ 3 ฉากที่มีวัตถุอางอิงเป น
วงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจากเม็ดยา เปนรูปแบบฉากที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพ
เพื่อประมวลผลดวยอิมเมจซีค เนื่องจากเปนรูปแบบฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนมาตรฐานเดี ยว แยกออก
จากเม็ดยาอยางชัดเจน ในการพัฒนาเพื่อการศึกษาตอไป อาทิเชน ตองการเทียบเพื่อปรับขนาดภาพ
ในการประมวลผลรูปภาพ หรือตัดแยกภาพเม็ดยาออกจากฉากก็สามารถทําไดงาย ผูวิจัยไมเลือกใช
รูปแบบฉากแบบนี้ สําหรับแสดงผลประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยา เนื่องจาก
วัตถุอางอิงซึ่งอยูหางจากเม็ดยา ทําใหการเปรียบเทียบขนาดไมชัดเจนและทําไดยาก

2.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาตอผลการประมวลผลของอิมเมจซีค
กํา หนดหมายเลขให กั บ เม็ด ยาตั ว อย า งทั้ง หมดที่ ใ ชใ นการศึ กษา 200
ตั ว อย า ง และสุ ม เลื อ กหมายเลขกํ า กั บ เม็ ด ยาตั ว อย า งจํ า นวน 100 หมายเลข ด ว ยโปรแกรม
Microsoft Office Excel 2007 และใชเม็ดยาจํานวน 100 ตัวอยางที่สุมเลือก ตัวอยางละ 2 เม็ด ใน
การศึกษาขั้นตอนนี้ เม็ดยาแตละเม็ดจะถูกถายภาพทั้งดานหนาและดานหลัง เม็ดยาตัวอยางเม็ดแรก
ถา ยภาพสองชุด โดยใชเปนชุด ภาพในการสรา งฐานขอมูลการเรี ย นรูห นึ่งชุด และใชเป น ชุด ภาพ
ทดสอบ A อีกหนึ่งชุด เม็ดยาตัวอยางเม็ดที่ 2 ถายภาพหนึ่งชุด เพื่อใชเปนชุดภาพทดสอบ B ภาพ
ทั้งหมดถูกถายภาพใตสภาวะแวดลอมคงที่ ดังรายละเอียดที่ระบุไวในบทที่ 3 บนฉากที่มีความเขมของ
สีฉาก K18 และรูปแบบฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจากเม็ดยา
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ความแตกตางของลั กษณะทางกายภาพของเม็ดยาในการศึกษานี้แบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกัน ความแตกตางของ
รูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้งสองของเม็ดยา และความแตกตางของการระบุดานที่
ถูกตองของเม็ดยา มีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้
2.2.1 ความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกัน
ชุดภาพทดสอบทั้ง A และ B ถูกนําไปประมวลผลโดยอิมเมจซีค
ชุดภาพทดสอบ A มีคาเฉลี่ยรอยละความเหมือนเทากับ รอยละ 97.59 และคามัธยฐานของลําดับ
ภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดเทากับลําดับที่ 2 ชุดภาพทดสอบ B มีคาเฉลี่ยรอยละความ
เหมือนเทากับ รอยละ 87.64 และคามัธยฐานของลําดับภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดเทากับ
ลําดับที่ 10 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11 คารอยละความเหมือนของชุดภาพทดสอบทั้งสอง ถูก
นําไปประเมินทางสถิติโดยใช Student’s t test สวนลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมดนําไปประเมินทางสถิติโดยใช Mann Whitney U test ผลปรากฏวา คา p-value ของการ
ประเมินทางสถิติทั้งสองนั้น มีคานอยกวา 0.01 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังรายละเอียดในตารางที่
4.12
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ยรอยละความเหมือนและคามัธยฐานของลําดับภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด ของชุดยาทดสอบ A และ B ในการศึกษาความแตกตางระหวางเม็ดของ
เม็ดยาชนิดเดียวกันตอการประมวลผลของอิมเมจซีค
ชุดยาทดสอบ
ชุดยาทดสอบ A
ชุดยาทดสอบ B

คาเฉลี่ยรอยละ
ความเหมือน
97.59
87.64

คามัธยฐาน
ของลําดับภาพ
2
10
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลการประเมินทางสถิติของคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตอง
จากผลการสืบคนทั้งหมด ของชุดยาทดสอบ A และ B ในการศึกษาความแตกตาง
ระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกันตอการประมวลผลของอิมเมจซีค
ประเภทของขอมูล
คารอยละความเหมือน
คาลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด

p-value
0.00
0.00

จากผลการทดสอบทางสถิติดังกลาว ทั้งรอยละความเหมือนและ
ลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (p-value < 0.01) ระหวางชุดยาทดสอบ A และ B
การประมวลผลภาพวัตถุใดๆ หากเปนภาพของวัตถุชนิดเดียวกัน
คารอยละความเหมือนควรมีคาใกลเคียง รอยละ 100 และลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมดควรมีคาใกลเคียง 1 แตในการศึกษาความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ ดยาชนิดเดียวกันนี้ ผล
ปรากฏวา ชุดยาทดสอบ ทั้ง A และ B นั้นมีคาที่คลาดเคลื่อนจากคารอยละความเหมือนและลําดับที่
ควรจะเปน ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ ชุดยาทดสอบ A ซึ่งถายภาพจากเม็ดยาเดียวกันกับเม็ดยาใน
ฐานขอมูล ภายใตสภาวะแวดลอมของการถายภาพที่ควบคุมใหคงที่ดังรายละเอียดในบทที่ 3 แตคา
รอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด มีคาแตกตางจากคาที่ควร
จะเปน อาจเปนผลเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ไดแก ความความคลาดเคลื่อนของสภาวะแวดลอมของ
การถายภาพ ซึ่งสงผลกับภาพถายที่ใชในการประมวลผล และกระบวนการประมวลผลของอิมเมจซีค
ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเชนเดียวกัน
ชุดยาทดสอบ B ซึ่งถายภาพจากเม็ ดยาตางเม็ด แตเปน ชนิด
เดี ย วกั น กั บ เม็ ด ยาในฐานข อ มู ล ภายใต ส ภาวะแวดล อ มของการถ า ยภาพที่ ค วบคุ ม ให ค งที่ ดั ง
รายละเอียดในบทที่ 3 ก็มิไดใหคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด เทากับคาที่คาดไวเชนเดียวกัน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยา
ชนิดเดียวกัน ที่มิไดเหมือนกันทุกประการนั้นเอง จึงสรุปไดวา ความแตกตางระหวา งเม็ดของเม็ดยา
ชนิดเดียวกันนั้น มีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค
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คามัธยฐานของลําดับภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด ของ
ชุดภาพทดสอบ B เทากับลําดับที่ 10 สามารถกลาวไดวา การประมวลผลภาพเม็ดยาจากฐานขอมูล
รูปภาพจํานวน 100 ตัวอยาง ของอิมเมจซีค ผูสืบคนพิจารณาลําดับของขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ประมาณ 10 ลําดับ
2.2.2 ความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้งสอง
ของเม็ดยา
รูปแบบลั กษณะทางกายภาพที่ผู วิจัยสนใจศึกษา คือ สีพื้นของ
เม็ดยา ตัวอักษร-สัญลักษณ และรอยบากบนเม็ดยา ใชชุดภาพทดสอบ B ในการศึกษา โดยแบงกลุม
เม็ดยาตัวอยางออกเปน 4 กลุม ตามความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดาน
ทั้งสองของเม็ดยา ภาพของเม็ดยาตัวอยางทั้ง 4 กลุม ถูกนําไปประมวลผลโดยอิมเมจซีค จากนั้น
รอยละความเหมือนนําไปประเมินทางสถิติโดยใช One-way ANOVA สวนลําดับของภาพที่ถูกตอง
จากผลการสืบคนทั้งหมด นําไปประเมินทางสถิติโดยใช Kruskal Wallis test ผลปรากฏวา คา
p-value ของการประเมินทางสถิติทั้งสองนั้น มีคานอยกวา 0.01 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการประเมินทางสถิติของคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตอง
จากผลการสืบคนทั้งหมด ของกลุมเม็ดยาตัวอยางทั้ง 4 กลุม ในการศึกษาความ
แตกตา งของรู ปแบบลั ก ษณะทางกายภาพระหว างดา นทั้ง สองของเม็ด ยาตอ การ
ประมวลผลของอิมเมจซีค
ประเภทของขอมูล
คารอยละความเหมือน
คาลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด

p-value
0.00
0.00
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จากผลการทดสอบทางสถิติดังกลาว ทั้งคารอยละความเหมือน
ซึ่งประเมินทางสถิติโดยใช One-way ANOVA พบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (p-value < 0.01) จึงทําการทดสอบความแตกตางแบบจับคูพหุคูณ (Multiple
comparison) โดยใช Post hoc tests พบวา กลุมเม็ดยาตัวอยางกลุมที่ 4 ซึ่งเปนกลุมของเม็ดยาที่มี
สีพื้นมากกวา 1 สี อาจมีตัวอักษร–สัญลักษณ หรือรอยบากบนเม็ดยาที่แตกตางกันดวยหรือไมก็ได
เปนกลุมของเม็ดยาที่มีคารอยละความเหมือนแตกตางจากกลุมของเม็ดยากลุมอื่นๆ
ตารางที่ 4.14 คาเฉลี่ยรอยละความเหมือนและคามัธยฐานของลําดับภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด ของกลุมเม็ดยาตัวอยางทั้ง 4 กลุม ในการศึกษาความแตกตางของรูปแบบ
ลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้งสองของเม็ดยาตอการประมวลผลของอิมเมจซีค
กลุมของเม็ดยา
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4

คาเฉลี่ยรอยละ
ความเหมือน
88.59
88.17
88.35
83.61

คามัธยฐาน
ของลําดับภาพ
10
12
15
3

ทั้งคารอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการ
สืบคนทั้งหมด ในการศึกษาความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้งสองของ
เม็ดยาตอการประมวลผลของอิมเมจซีค มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(p-value < 0.01) โดยกลุมของเม็ดยาตัวอยางกลุมที่ 4 ซึ่งเปนกลุมของเม็ดยาที่มีสีพื้นของเม็ดยา
มากกวา 1 สี โดยอาจมีตัวอักษร–สัญลักษณ หรือรอยบากบนเม็ดยาที่แตกตางกันดวยหรือไมก็ได ผล
คาเฉลี่ยรอยละความเหมือนเทากับ รอยละ 83.61 ซึ่งเปนคารอยละความเหมือนที่ต่ําที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมของเม็ดยาตัวอยางกลุมอื่นๆ เปนผลเนื่องมาจากความแตกตางของสี พื้นของเม็ด
ยาเปนหลัก โดยมีรูปรางและขนาดของเม็ดยาไมแตกตางกัน กลุมของเม็ดยาตัวอยางกลุมที่ 4 ใหผล
คามัธยฐานของลําดับ ภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดดีกวากลุมของเม็ดยาตัวอยางกลุม อื่นๆ
อาจเปนผลมาจากเม็ดยาที่มีสีพื้นมากกวา 1 สีนั้น มีจํานวนนอยกวาเม็ดยาที่มีสีพื้นสีเดียว ทําใหลําดับ
ของภาพที่ ถู ก ต อ งจากการประมวลผลออกมาดี สรุ ป ได ว า ความแตกต า งของรู ป แบบลั ก ษณะ

66
ทางกายภาพระหวางดานทั้งสองของเม็ดยา มีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค โดยความแตกตาง
ของสีพื้นของเม็ดยาที่มีมากกวา 1 สีนั้น มีผลตอการประมวลผลภาพของอิมเมจซีคมากกวาความ
แตกตางของตัวอักษร-สัญลักษณ และรอบบากระหวางดานทั้งสองของเม็ดยา
2.2.3 ความแตกตางของผลการระบุดานที่ถูกตองของเม็ดยา
ใชชุดภาพทดสอบ B ในการศึกษา ชุดภาพทดสอบ B ถูกนําไป
ประมวลผลโดยอิมเมจซีค ผลจากการประมวลผลทั้งรอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตอง
จากผลการสืบคนทั้งหมด จะถูกแยกพิจารณาออกเปน 2 กลุม ตามดานของเม็ดยา ดังนี้ กลุมแรก คือ
รอยละความเหมือนและลําดับของเม็ดยาที่ถูกตอง โดยเปนภาพเม็ดยาดานเดียวกับภาพที่นําเขาไป
สืบคน กลุมที่ 2 คือ รอยละความเหมือนและลําดับของเม็ดยาที่ถูกตอง โดยเปนภาพเม็ดยาตางดาน
กับภาพที่นําเขาไปสืบคน ขอมูลทั้ง 2 กลุมจะถูกประเมินโดยกระบวนการทางสถิติ คารอยละความ
เหมือนนําไปประเมินโดยใช Student’s t test สวนลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด
นําไปประเมินโดยใช Wilcoxon matched-pairs test ผลปรากฏวา คา p-value ของการประเมิน
ทางสถิติทั้งสองนั้น มีคาเทากับ 0.64 และ 0.53 ตามลําดับ ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการประเมินทางสถิติของคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตอง
จากผลการสืบคนทั้งหมด ของขอมูลทั้ง 2 กลุม ในการศึกษาความแตกตางของผลการ
ระบุดานที่ถูกตองของเม็ดยาตอการประมวลผลของอิมเมจซีค
ประเภทของขอมูล
คารอยละความเหมือน
คาลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด

p-value
0.64
0.53

จากผลการทดสอบทางสถิติดังกลาว ใหคา p-value เทากับ
0.64 และ 0.53 ตามลําดับ กลาวไดวา ทั้งคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่ถูกตองจากผล
การสื บ ค น ทั้ ง หมด ไม มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
(p-value > 0.05)
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จากขอมูลทางสถิติสรุปไดวา ความแตกตางของผลการระบุดาน
ที่ถูกตองของเม็ดยาไมมีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค ดังนั้น สามารถใชรูปภาพเม็ดยาดานใด
ดานหนึ่งก็เพียงพอ ในการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค อยางไรก็ตาม ตัวอยาง
เม็ดยาที่นํามาศึกษานั้น มีความแตกตางของรูปราง และขนาดของเม็ดยา ดังนั้น ในกรณีที่เม็ดยามี
รูปร าง หรือขนาดของเม็ดยาเทากัน ทุกประการ ความแตกตางของดานอาจจะมีผลตอการพิสูจน
เอกลักษณเม็ดยาโดยอิมเจซีคก็เปนได

3. การสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหา
ขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค
การสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการ
คนหาขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีคนั้น เปนการนําการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คือ การ
ออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูล และขั้นตอนที่ 2 คือ การศึกษาการประมวล
ผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค มาประกอบรวมกัน
จากการศึกษารูปแบบการแสดงผลการสืบคนของระบบฐานขอมูลยาเม็ดและแคปซูลที่
สรางขึ้นนั้น มีการแสดงผลการสืบคนเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อการคา ทําใหผูสืนคนใชเวลานาน
ในการพิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจ เนื่องจาก ขอมูลผลการสืบคนนั้นไมมีการเรียงลําดับตาม
ความเป น ไปได ม ากไปหาน อ ย สํ า หรั บ ผลการค น หาที่ อ าจเป น ตั ว อย า งเม็ ด ยาที่ ถู ก ต อ ง แต ก าร
ประมวลผลของอิมเมจซีคนั้น แสดงในรูปแบบของรอยละความเหมือนของรูปภาพที่นําเขาไปสืบคน
เปรียบเทียบกับภาพภายในฐานขอมูล เรียงลําดับจากรอยละความเหมือนมากไปหานอย ทําใหผลการ
สืบคนมีความจําเพาะกับตัวอยางเม็ดยาที่ถูกตองมากกวา
จากผลการศึกษารูปแบบการแสดงผลของระบบฐานขอมูล และอิมเมจซีคโดยละเอียด
ผูวิจัยไดออกแบบกระบวนการนําผลการคนหาโดยการกําหนดขอมูลลงในระบบฐานขอมูล และผล
การคนหาจากการประมวลผลภาพโดยอิมเมจซีค มาประกอบรวมกัน โดยใชหนาตางการสืบคนขอมูล
และหนาตางแสดงผลการสืบคน ของระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้นเปนหลัก หากสืบคนโดยการกําหนด
ขอมูลเพียงอยางเดียว ผลการสืบคนจะเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อการคา แตหากมีการใชขอมูลใน
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การสืบคนรวม โดยการกําหนดขอมูลกับรูปภาพ หรือการสืบคนขอมูลโดยใชรูปภาพเพียงอยางเดียว
ผลการสืบคนจะเรียงลําดับตามรอยละความเหมือนของรูปภาพที่นําเขาไปสืบคนเปรียบเทียบกับภาพ
ภายในฐานขอมูลจากมากไปหานอย
เตรียมความพรอมกอนการสรางระบบสืบคนขอมูล โดยเพิ่มสวนของการสืบคนรูปภาพ
ในหนาตางการสืบคนขอมูลของระบบฐานขอมูล ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.5 สรางหนาตางรับรูปภาพ
เพื่อใชในการสืบคน ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.6 สรางแฟมเปลาบนเครื่อง แมขายเพื่อรองรับรูปภาพ
ที่จะถูกสงเขามาในระบบเพื่อ การสืบคน เพิ่มคอลัมนรอยละความเหมือนในระบบฐานขอมูล เพื่อ
รองรับคารอยละความเหมือนที่ไดจากการประมวลผลของอิมเมจซีค ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.5 แสดงหนาตางการสืบคนขอมูลของระบบฐานขอมูล เพิ่มสวนของการสืบคนโดยรูปภาพ

รูปที่ 4.6 แสดงหนาตางรับรูปภาพเพื่อใชในการสืบคน
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รอยละความเหมือน

รูปที่ 4.7 แสดงคอลัมนรอยละความเหมือนที่เพิ่มขึ้นในระบบฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลมีแนวคิด ดังนี้ เมื่อรับรูปภาพที่ตองการสืบคนเขามา
ในระบบสืบคน รูปภาพนั้นจะถูกเก็บไวในแฟมเปลาบนเครื่องแมขายที่สรางขึ้น จากนั้นรูปจะถูกสงเขา
ไปประมวลผลโดยอิมเมจซีค คารอยละความเหมือนที่ไดจากการประมวลผล ถูกบันทึกลงในคอลัมน
รอยละความเหมือนใหมที่สรางขึ้นในระบบฐานขอมูล โดยทําการปรับขอมูลเดิมในคอลัมนรอยละ
ความเหมือนใหมีคาเปน 0 ทุกครั้งที่เริ่มกระบวนการการคนหาโดยรูปภาพ หากมีการสืบคนโดย
รูปภาพเพียวอยางเดียว หรือการสืบคนโดยรูปภาพประกอบกับการกําหนดขอมูล ใหแสดงผลการ
สืบคนเรียงลําดับตามรอยละความเหมือนจากมากไปหานอย
กระบวนการสืบคนสามารถสืบคนไดโดยใช การกําหนดขอมูล ชื่อการคา รูปแบบเภสัชภัณฑ รูปราง ความกวาง ความยาว และความหนา ในหนวยมิลลิเมตร สีพื้นของเม็ดยา รอยบาก และ
ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา โดยสามารถเลือกขอกําหนดหรือชวงของคาขอมูลที่ตองการสืบคนได
เชนเดียวกับการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูลโดยการกําหนดขอมูลเพียงอยางเดียว แตเมื่อมีการ
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สืบคนโดยรูปภาพรวมดวย ผลการสืบคนจะเปลี่ยนจากการเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อการคา เปน
การเรีย งลํ าดับ ตามร อยละความเหมือนของรู ปภาพที่นําเขาไปสืบ คน เปรียบเทียบกับภาพภายใน
ฐานขอมูล จากมากไปหานอย ทําใหผลการสืบคนมีความจําเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จํานวนลําดับของ
ขอมูลผลการสืบคนที่ตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจลดลง และอาจเปนปจจัยหนึ่งซึ่งทําใหเวลาที่
ใชในการพิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจลดลงตามไปดวย ผูสืบคนสามารถเรียกดูขอมูลอยาง
ละเอียดของเม็ดยาตัวอยางแตละตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจไดโดยวิธีการที่แสดงใน
รูปที่ 4.4
สร า งชุ ด ยาทดสอบเพื่ อ ใช ใ นการประเมิ น ผลระบบสื บ ค น ข อ มู ล สํ า หรั บ การพิ สู จ น
เอกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ที่ ส ร า งขึ้ น กํ า หนดหมายเลขให กั บ เม็ ด ยาตั ว อย า งทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ น
การศึกษา 200 ตัวอยาง และสุมเลือกหมายเลขกํากับเม็ดยาตัวอยางจํานวน 20 หมายเลข ดวย
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 และใชเม็ดยาตัวอยางที่ถูกเลือกทั้ง 20 ตัวอยางนั้น เปน
ชุดยาทดสอบในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยทดสอบการทํางานของระบบสื บคน ขอมูล สํ าหรั บพิสู จ นเอกลักษณยาเม็ด และ
แคปซูลที่สรางขึ้นดวยตนเองโดยใชชุดยาทดสอบในการประเมิน หากพบขอบกพรอง ทําการปรับปรุง
และแกไขระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจนเสร็จสมบูรณพรอมใชงาน
อธิบายวิธีการสืบคนขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลสําหรับ พิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูล อธิบายวิธีการใชงานเครื่องมือประกอบการกรอกขอมูลทั้ง 3 ชนิด คือ ตารางสีมาตรฐาน
Crayon 120 สี แผนภาพตัวอยางรูปรางของเม็ดยา และเวอรเนีย คาลิปเปอร อธิบายขอมูลตางๆ
ใหกับผูเขาใชงานทั้ง 10 คน ซึ่งเปนเภสัชกร อาสาใหความรวมมือในการประเมินผลระบบสืบคน
ขอมูล ที่สรางขึ้น อธิบายวิธีการสื บคนขอมูลดวยการกําหนดขอมูลและการสืบคนดวยรูปภาพโดย
ละเอียด จากนั้นใหผูเขาใชงานทดลองใชงานจริงดวยตนเอง โดยใชตัวอยางเม็ดยาอื่น ซึ่งไมมีอยูใน
ชุดยาทดสอบ หากมีขอสงสัยสามารถซักถามกับผูวิจัยไดโดยตรง เมื่อผูเขาใชงานมีความเขาใจเกี่ ยวกับ
การสืบคนเปนอยางดีแลว จึงเริ่มกระบวนการประเมินผลจริง โดยผูวิจัยเปนผูบันทึกผลคําตอบ ลําดับ
ของคําตอบที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด เวลาที่ใชในการสืบคน และพฤติกรรมการสืบคนของผู
เขาใชงานลงในแบบฟอรมกรอกขอมูลผลการสืบคน
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ผลการประเมินการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลจากระบบสืบคน ขอมูลที่สรางขึ้น
พบวา คาเฉลี่ยความถูกตองของคําตอบเทากับรอยละ 100 คาฐานนิยมของลําดับคําตอบที่ถูกตองจาก
ผลการสืบคนทั้งหมดเทากับลําดับที่ 1 ใชเวลาคนหาเฉลี่ยตอตัวอยางเทากับ 0.65 นาที
คาฐานนิยมของลําดับคําตอบที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด มีคาเทากับลําดับที่ 1
กลาวไดวา การสืบคนโดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพจากระบบสืบคนขอมูล ซึ่งมีขอมูลเม็ดยา
ตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง ผูสืบคนพิจารณาลําดับของขอมูลประกอบการตัดสินใจโดยประมาณ
เพียงลําดับเดียวเทานั้น
ประเมินความแตกตางระหวางคาความถูกตองของคําตอบจากการสืบคนโดยการกําหนด
ขอมูลจากระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว ซึ่งมีคาเฉลี่ยความถูกตองของคําตอบเทากับรอยละ 78 กับ
การสืบคนโดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพจากระบบสืบคนขอมูลที่สรางขึ้น ซึ่งมีคาเฉลี่ยความ
ถูกตองของคําตอบเทากับรอยละ 100 โดยใชสถิติ Student’s t test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผล
ปรากฏวา คา p-value มีคานอยกวา 0.01 สรุปไดวา ระบบสืบคนขอมูลโดยการกําหนดขอมูลรวมกับ
รูปภาพใหคาเฉลี่ยความถูกตองของคําตอบแตกตางกับ ระบบฐานขอมูล ซึ่งสื บคนโดยการกําหนด
ขอมูลเพียงอยางเดียวชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คาเฉลี่ยความถูกตองของคําตอบที่เพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 22 เมื่อใชวิธีการสืบคนโดยการ
กําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพ เปนผลมาจากระบบสืบคนรวมสามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการ
สืบคนโดยการกําหนดขอมูลเพียงอยางเดียว
การพิจารณาลําดับ ขอมูลประกอบการตัดสินใจโดยประมาณ จากผลการสื บคน โดย
อิมเมจซีค ซึ่งผูสืบคนพิจารณาลําดับของขอมูลประกอบการตัดสินใจโดยประมาณ 10 ลําดับ จาก
ฐานขอมูลรูปภาพเม็ดยาตัวอยางจํานวน 100 ตัวอยาง กับการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลรวมกับ
รูปภาพจากระบบสืบคนขอมูล ซึ่งผูสืบคนพิจารณาลําดับของขอมูลประกอบการตัดสินใจโดยประมาณ
เพียงลําดับเดียวเทานั้น จากขอมูลเม็ดยาตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง สรุปไดวา ระบบสืบคนขอมูล
โดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพ ใหคาลําดับของขอมูลที่ผูสืบคนพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
นอยกวาการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลเพียงอยางเดียว
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คาลําดับของขอมูลซึง่ ผูสืบคนพิจารณาประกอบการตัดสินใจนอยลง เมื่อใชวิธีการสืบคน
โดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพนั้น เนื่องจากกระบวนการแสดงผลการสืบคนรวม ที่เรียงลําดับ
ผลการสื บ คน ตามร อยละความเหมือ นของรู ป ภาพที่นํ า เขา ไปสื บ คน เปรี ย บเทีย บกับ ภาพภายใน
ฐานขอมูล จากมากไปหานอย ทําใหผลการสืบคนมีความจําเพาะมากยิ่งขึ้น จึงลดจํานวนลําดับของ
ผลการคนหาที่ตองพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจลง
เวลาเฉลี่ยในการสืบคนขอมูลตอตัวอยางของฐานขอมูล โดยการกําหนดขอมูลเทากับ
2.37 นาที เวลาเฉลี่ ยในการสืบคนขอมูลตอตัวอยางของระบบสืบคนขอมูลโดยการกําหนดขอมูล
รวมกับรูปภาพ เทากับ 0.65 นาที มีความแตกตางกัน 1.72 นาที แตเวลาในการสืบคนตอตัวอยาง
เม็ ด ยาที่ น อ ยลงนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากหลายป จ จั ย ได แ ก การใช รู ป ภาพในการสื บ ค น โดยตรง ช ว ยร น
ระยะเวลาการกรอกขอมูลไดเปนอยางมาก แตรูปภาพที่ใชในการสืบคนนี่ ไดมีการเตรียมไวใหพรอม
ใชงานแล ว ผูเขาใชงานไม ตองเสี ยเวลาในกระบวนการถายภาพและการนํ าภาพถายลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร การประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยการกําหนดขอมูลรวมกับ
รูปภาพนั้นผูวิจัยเปนผูบันทึกคําตอบ และขอมูลอื่นๆ แตกตางจากการประเมินผลการสืบคนขอมูลโดย
การกําหนดขอมูลผานระบบฐานขอมูลขอมูลเพียงอยางเดียว ซึ่งผูเขาใชงานเปนผูบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
คําตอบตางๆ เองทั้งหมด ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเวลาในการสืบคนตอตัวอยางเม็ดยาแตกตางกัน
ดังนั้น ขอมูลในสวนของเวลาที่ใชในการสืบคนตอตัวอยางจึงไมไดนํามาพิจารณาเปรียบเทียบทางสถิติ
จากการสั งเกตพฤติ กรรมการสื บ คน ของผู เ ขา ใชง าน โดยการกํ าหนดขอ มู ล ร ว มกั บ
รูปภาพ พบวา หากเม็ดยาตัวอยางนั้นมีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณ อาทิเชน รูปรางของเม็ดยา
ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา ผูเขาใชงานยังคงเลือกกรอกขอมูลเหลานั้น เพื่อการสืบคนเปนอันดับ
แรก แตสําหรับลักษณะทางกายภาพของเม็ดยามีความซับซอนในการกรอกขอมูล อาทิเชน สีพื้นของ
เม็ดยา เม็ดยาที่มีสีพื้นมากกวา 1 สี ผูเขาใชงานจะเลือกใชการสืบคนโดยรูปภาพเปนอันดับแรก การ
กรอกขอมูลเพื่อการสืบคนที่ตองอาศัยกระบวนการยุงยาก ประกอบกับการใชเครื่องมืออื่นๆ เชน การ
วัดขนาดความกวาง ความยาว ความหนาของเม็ดยา โดยเวอรเนีย คาลิปเปอรเปนประเภทของขอมูล
ทีถ่ ูกเลือกใชนอย เนื่องจากความยุงยากในใชเครื่องมือ เมื่อสืบคนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลวไมไดผล
คําตอบที่ถูกตอง ผูเขาใชงานจะปรับวิธี การสืบคนใหม อาจใชขอมูลประกอบในการสืบคนที่ซับซอน
มากขึ้น หรือเลือกใชขอมูลที่หลากหลายมากขึ้น และไดคําตอบที่ถูกตองในที่สุด
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จากการศึ กษาการพิ สู จ นเอกลั กษณยาเม็ ดและแคปซูล ดว ยระบบฐานขอ มูล ร ว มกั บ
อิมเมจซีค ทําให ผูวิจัยสามารถพัฒนาระบบฐานขอมูล ในการพิสูจนเอกลักษณย าเม็ดและแคปซูล
เรียนรูและเขาใจการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยโปรแกรมอิมเมจซีค สรางระบบสืบคน
ขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิดการคนหาดวยระบบฐานขอมูลรวมกับ
อิมเมจซีค ซึ่งสามารถเขาใชงานไดผานอินเทอรเน็ต มีความเปนปจจุบัน ไมแฝงประโยชนท างการคา
สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงาน และใหผลการสืบคนประกอบการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

ในงานวิทยานิพนธการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับ
อิมเมจซีคนี้ มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษา 3 ประการ คือ เพื่อสรางระบบสําหรับพิสูจนเอกลักษณ
ยาเม็ดและแคปซูล โดยระบบฐานข อมูล เพื่ อศึ กษาการพิสู จ น เ อกลั กษณยาเม็ด และแคปซูล ดว ย
อิมเมจซีค และเพื่อสรางระบบสืบคน ขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณ ยาเม็ดและแคปซูล โดยแนวคิด
การคนหาดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค โดยแบงวิธีดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงคหลักใน
การศึ ก ษาออกเป น 3 ขั้ น ตอน คื อ การออกแบบและสร า งระบบฐานข อ มู ล ยาเม็ ด และแคปซู ล
การศึกษาการประมวลผลภาพกับการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยอิมเมจซีค และการสราง
ระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซู ล โดยแนวคิดการคนหาขอมูลดวยระบบ
ฐานขอมูล รวมกับอิมเมจซีค จากวิธีดําเนินการวิจัยดังกล าวขางตน สามารถสรุปและอภิปรายผล
การศึกษา รวมถึงมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังตอไปนี้

1. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
สรุ ป และอภิ ป รายผลการศึ กษาการพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ด ว ยระบบ
ฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค แยกตามวัตถุประสงคหลัก ไดดังนี้
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1.1 การสรางระบบสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยระบบฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูลสําหรับพิสูจ นเอกลักษณย าเม็ดและแคปซูลที่ส รางขึ้น
มีขอมูลของเม็ดยาตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง ผลการประเมินการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูล โดยผูเขาใชงาน 5 คน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ปการศึกษา 2555 พบวา คะแนนความถูกตองเฉลี่ยของการสืบคนเทากับรอยละ 78 เวลาในการ
สืบคนเฉลี่ยตอตัวอยางเทากับ 2.37 นาที
รูปรางของเม็ดยามีผลตอคะแนนความถูกตองของการพิสูจนเอกลักษณ
เม็ดยา และเวลาที่ใชในการสืบคน เฉลี่ยตอตัวอยาง รูปแบบเภสัชภัณฑมีผลตอเวลาที่ใชในการสืบคน
เฉลี่ยตอตัวอยาง การระบุขอมูลสีพื้นของเม็ดยาที่มากกวา 1 สี อาจทําใหผลการสืบคนคลาดเคลื่อนได
การระบุตัวอักษร-สัญลักษณที่จําเพาะบนเม็ดยา ทําใหผลการสืบคนมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น การระบุ
สีพื้นของเม็ดยาและตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยานั้น ไมมีผลตอเวลาเฉลี่ยตอตัวอยางที่ใชในการ
สืบคน ประเภทของขอมูลที่ผูใชงานใหความสําคัญ และเลือกกรอกเพื่อการสืบคน โดยการกําหนด
ขอมูล 3 ลําดับแรก ไดแก รูปรางของเม็ดยา, รูปแบบเภสัชภัณฑ และสีพื้นของเม็ดยา
จากการประเมินดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาระบบฐานขอมูลยาเม็ด
และแคปซูลที่สรางขึ้น มีขอจํากัดในการกําหนดขอมูล ซึ่งสงผลตอความถูกตองของผลการสืบคนเพื่อ
การพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล อย า งไรก็ ต าม ระบบฐานข อ มู ล นี้ ส ามารถให ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลไดถูกตองระดับหนึ่ง
1.2 การศึกษาการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลดวยอิมเมจซีค
การศึกษาการพิสูจนเอกลั กษณยาเม็ดและแคปซูลดวยอิมเมจซีค นี้ แยก
การศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสม และการศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของเม็ดยาซึ่งมีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค
1.2.1 การศึกษาเพื่อคนหารูปแบบฉากที่เหมาะสมผูวิจัยสนใจศึกษาใน 2 ปจจัย
คือ ความเขมของสีฉาก และรูปแบบของฉาก
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สีฉากที่ใชในการศึกษานี้ใชหนวยสี CMYK โดยกําหนดใหคาสี
Cyan (C) Magenta (M) และ Yellow (Y) เปน 0 ปรับเพิ่มคาความเขมของสี Black (K) ขึ้นครั้งละ
25 เปอรเซ็นต และศึกษาความเขมของสีฉากที่ K18 รวมดวย เนื่องจากเปนระดับความเขมของสีฉาก
ที่ไดรับการยอมรับวา สามารถสะทอนแสงสีของวัตถุออกมาไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
ดังนั้น ความเขมของสีฉากที่ใชในการศึกษาจึงมีความแตกตางกัน 6 ระดับ คือ K0, K18, K25, K50,
K75 และ K100 ผลการศึกษาพบวา เมื่อนําภาพเม็ดยาตัวอยางซึ่งมีอยูในฐานขอมูลการเรียนรูเขาไป
สืบคน อิมเมจซีคใหคารอยละความเหมือนที่สูงมากกวารอยละ 90 ในทุกระดับความเขมของสีฉาก
และสามารถดึ ง ภาพที่ใช ในการคน หาขึ้ นมาอยูใ นลํ าดั บแรกได เสมอ แสดงให เห็ น วาอิ มเมจซีค มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพเม็ดยาได
เมื่อนําภาพเม็ดยาตัวอยางชนิดเดียวกัน ตางเม็ดเขาไปสืบคนใน
ฐานขอมูลการเรียนรูของอิมเมจซีค ที่ความเขมของสีฉากแตกตางกัน 6 ระดับขางตน พบวา รอยละ
ความเหมือนเฉลี่ยที่ไดจากการประมวลผลเทากับ รอยละ 82.52 ลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการ
สืบคนทั้งหมดที่ไดจากการประมวลผลเฉลี่ยเทากับ 1.16 รอยละความเหมือนเฉลี่ยที่ลดลง และลําดับ
ของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อาจเปนผลจากหลายสาเหตุ อาทิเชน ความ
แตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาตนแบบในการถายภาพทั้ง 2 ชุดซึ่งตางเม็ดกัน ความความคลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมของการถายภาพ ซึ่งสงผลกับภาพถายที่ใชในการประมวลผล และ
กระบวนการประมวลผลของอิมเมจซีค โดยเทียบความความแตกตางจากการถายภาพในแตละครั้ง
การคนหาความเขมของสีฉากที่เหมาะสม ภาพเม็ดยาที่ถายบน
ฉากความเขม K18 K25 และ K75 นั้นใหผลรอยละความเหมือนสูงสุด 3 ลําดับแรก ซึ่งเปนคารอยละ
ความเหมือนที่ใกลเคียงกัน เมื่อพิ จารณาผลของลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด
ประกอบ พบวาที่ความเขมของสีฉากทั้ง 3 ระดับ ใหผลลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมดที่ใกลเคียงอีกเชนเดียวกัน จึงกลาวไดวา ที่ระดับความเขมของสีฉาก K18 K25 และ K75 นั้น
มีผลตอการประมวลผลภาพของอิมเมจซีค ใหคารอยละความเหมือน และลําดับของภาพที่ถูกตองจาก
ผลการสืบคนทั้งหมดไมแตกตางกัน
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ดังนั้ น ผู วิ จั ย จึง พิจ ารณาเหตุผ ลอื่ น ๆ ประกอบ และพิ จ ารณา
เลือกความเขมของสีฉากที่ K18 เปนระดับความเขมของสีฉากที่เหมาะสมในการใชถายภาพเม็ดยา
เพื่อนําไปประมวลผลโดยโปรแกรมอิมเมจซีค เนื่องจาก ที่สีฉากความเขม K18 นี้ มีการผลิตเปน
กระดาษมาตรฐานเทากลาง ช ว ยลดความแตกต า งระหว า งเครื่ อ งพิ ม พ ใ นพิ ม พ สี ฉ าก กระดาษ
มาตรฐานเทากลางสามารถหาซื้อไดงาย และสะดวกในการใชงานจริง
การค น หารู ป แบบของฉากที่ เ หมาะสม รู ป แบบของฉากที่ ใ ช
ในการศึกษาออกแบบขึ้นจากแนวคิดการใชวัตถุอางอิงเพื่อเทียบขนาด ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
ของฉากไมมีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค ผูวิจัยจึงพิจารณาขอเดน -ขอดอยของรูปแบบฉาก
แตละแบบ เพื่อเลือกใชรูปแบบฉากอยางเหมาะสม ดังนี้
ฉากที่ มี วั ต ถุ อ า งอิ ง เป น แป น วงกลมสองชั้ น ขนาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 1 และ 2 เซนติเมตร ซอนทับอยูใตเม็ดยา เปนรูปแบบฉากที่เหมาะสมในการแสดงผล
ประกอบการตัดสินใจในการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยา เนื่องจากวัตถุอางอิงที่ซอนทับอยูใตเม็ดยานั้น
ทําใหสามารถเปรียบเทียบขนาดไดงาย
ฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนวงกลมอยูที่มุมลางซายของฉาก แยกจาก
เม็ดยา เปนรูปแบบฉากที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพ เพื่อประมวลผลดวยอิมเมจซีค เนื่องจาก เปน
รูปแบบฉากที่มีวัตถุอางอิงเปนมาตรฐานเดียว แยกออกจากเม็ดยาอยางชัดเจน หากตองการพัฒนา
เพื่อการศึกษาตอ อาทิเชน ตองการเปรียบเทียบเพื่อปรับขนาดเม็ดยา หรือตัดแยกภาพเม็ดยาออก
จากฉากหลังก็สามารถทําได โดยมีผลรบกวนจากวัตถุอางอิงนอย
1.2.2 การศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพของเม็ ด ยาต อ ผลการประมวลผลของ
อิมเมจซีค แบงตามความแตกตางของลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาที่ศึกษาเปน 3 ประเภท ดังนี้
ความแตกตางระหวางเม็ดของเม็ดยาชนิดเดียวกัน มีผลตอการ
ประมวลผลของอิมเมจซีค เม็ดยาชนิดเดียวกันมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันทุกประการแตตางเม็ด
การประมวลผลโดยอิมเมจซีค ใหคารอยละความเหมือนและลําดับของภาพที่ถูกตองจากผลการสืบคน
ทั้งหมด แตกตางกันชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p-value < 0.01)
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การประมวลผลภาพเม็ดยาจากฐานขอมูล รูปภาพจํา นวน 100
ตัวอยาง โดยอิมเมจซีค ผูสืบคนพิจารณาลําดับของขอมูลประกอบการตัดสินใจประมาณ 10 ลําดับ
ความแตกตางของรูปแบบลักษณะทางกายภาพระหวางดานทั้ง
สองของเม็ดยา มีผลตอการประมวลผลของอิมเมจซีค ใหคารอยละความเหมือนและลําดับ ของภาพที่
ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด แตกตางกันชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (p-value < 0.01) โดยความแตกตางของสีพื้นที่มีมากกวา 1 สีนั้น มีผลตอการประมวลผลภาพ
ของอิมเมจซีคมากกวา ความแตกตางของตัวอักษร-สัญลักษณ และรอยบากระหวางดานทั้งสองของ
เม็ดยา
ความแตกตางของผลการระบุดานที่ถูกตองของเม็ดยา ไมมีผลตอ
การประมวลผลของอิมเมจซีคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p-value > 0.05)
ดังนั้น สามารถใชรูปภาพเม็ดยาดานใดดานหนึ่งก็เพียงพอ ในการพิสูจนเอกลักษณ ยาเม็ดและแคปซูล
โดยอิมเมจซีค อยางไรก็ตาม ตัวอยางเม็ดยาที่นํามาศึกษานั้น มีความแตกตางของรูปราง และขนาด
ของเม็ดยา ดังนั้น ในกรณีที่เม็ดยามีรูปราง หรือขนาดของเม็ดยาเทากันทุกประการ ความแตกตาง
ของดานอาจจะมีผลตอการพิสูจนเอกลักษณเม็ดยาโดยอิมเจซีคก็เปนได
1.3 การสรางระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล โดย
แนวคิดการคนหาขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค
ระบบสืบคนขอมูลสําหรับพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลที่สรางขึ้น
มีขอมูลของเม็ดยาตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง ผลการประเมินการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูล โดย ผูเขาใชงาน 10 คน ซึ่งเปนเภสัชกร พบวา คาเฉลี่ยความถูกตองของคําตอบเทากับ
รอยละ 100 คาฐานนิยมของลําดับคําตอบที่ถูกตองจากผลการสืบคนทั้งหมด เทากับลําดับที่ 1 ใช
เวลาคนหาเฉลี่ยตอตัวอยางเทากับ 0.65 นาที
การสืบคนโดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพจากระบบสืบคนขอมูล
ซึ่ง มี ข อ มู ล เม็ด ยาตั ว อย า งจํ า นวน 200

ตั ว อย า ง ผู สื บ ค น พิ จ ารณาลํ า ดั บ ของขอ มู ล ประกอบ

การตัดสินใจโดยประมาณเพียงลําดับเดียวเทานั้น
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ประเมินความแตกตางระหวางคาความถูกตองของคําตอบจากการสืบคน
โดยการกําหนดขอมูลจากระบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว กับการสืบคนโดยการกําหนดขอมูลรวมกับ
รูปภาพจากระบบสืบคนขอมูลที่สรางขึ้น โดยใชสถิติ Student’s t test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผลปรากฏวา คา p-value มีคานอยกวา 0.01 สรุปไดวา ระบบสืบคนขอมูลโดยการกําหนดขอมูล
รวมกับรู ปภาพให คาเฉลี่ ยความถูกตองของคําตอบแตกตางกับระบบฐานขอมูล ซึ่งสื บ คนโดยการ
กําหนดขอมูลเพียงอยางเดียวชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อใชวิธีการสืบคนโดยการกําหนด
ขอมูลรว มกับ รูปภาพ สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการสืบ คนโดยการกําหนดขอมูล เพียง
อยางเดียวได
พิจารณาลํ าดับ ข อมูลประกอบการตัดสิ น ใจโดยประมาณ จากผลการ
สืบคนโดยอิมเมจซีค ซึ่งผู สืบคนพิจารณาลํ าดับของขอมูลประกอบการตัดสินใจโดยประมาณ 10
ลําดับ จากฐานขอมูลรูปภาพเม็ดยาตัวอยางจํานวน 100 ตัวอยาง กับการสืบคนโดยการกําหนดขอมูล
รวมกับรูปภาพจากระบบสืบคนขอมูล ซึ่งผูสืบ คนพิจารณาลํ าดับ ของขอมูลประกอบการตัดสินใจ
โดยประมาณเพียงลําดับเดียวเทานั้น จากขอมูลเม็ดยาตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง สรุปไดวา ระบบ
สื บ ค น ข อ มู ล โดยการกํ า หนดข อ มู ล ร ว มกั บ รู ป ภาพ ให ค า ลํ า ดั บ ของข อ มู ล ที่ ผู สื บ ค น พิ จ ารณา
ประกอบการตัดสินใจนอยกวาการสืบคนโดยรูปภาพ จากอิมเมจซีค เนื่องจากกระบวนการแสดงผล
การสื บคนร ว ม ที่เ รี ยงลํ าดับผลการสื บ คน ตามรอยละความเหมือนของรู ปภาพที่นํ าเขาไปสื บ ค น
เปรียบเทียบกับภาพภายในฐานขอมูลจากมากไปหานอย ทําใหผลการสืบคนมีความจําเพาะมากยิ่งขึ้น
จึงลดจํานวนลําดับของผลการคนหาที่ตองพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจลง
เมื่ อ พิ จ ารณาเวลาเฉลี่ ย ในการสื บ ค น ข อ มู ล ต อ ตั ว อย า งของระบบ
ฐานขอมูลโดยการกําหนดขอมูล กับ เวลาเฉลี่ยในการสืบคนขอมูลตอตัวอยางของระบบสืบคนขอมูล
โดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพ พบวา เวลาเฉลี่ยในการสืบคนขอมูลตอตัวอยางของระบบสืบคน
ขอมูลโดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพใชเวลานอยกวา 1.72 นาที โดยเวลาในการสืบคนตอ
ตัวอยาง เม็ดยาที่นอยลงนั้นเกิดขึ้นจากหลายปจจัย ไดแก การใชรูปภาพในการสืบคนโดยตรง ชวย
รนระยะเวลาการกรอกขอมูลได แตรูปภาพที่ใชในการสืบคนไดมีการเตรียมไวใหพรอมใชงานแลว
ผูเขาใชงานไมตองเสียเวลาในกระบวนการถายภาพและการนําภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร การ
ประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลโดยการกําหนดขอมูลรวมกับรูปภาพนั้นผูวิจัยเปน
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ผูบันทึกคําตอบ และขอมูลอื่นๆ แตกตางจากการประเมินผลการสืบคนขอมูลโดยการกําหนดขอมูล
ผานระบบฐานขอมูลขอมูลเพียงอยางเดีย ว ซึ่งผูเขาใชงานเปนผูบันทึกคําตอบ และขอมูลเกี่ยวกับ
คําตอบตางๆ เองทั้งหมด ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเวลาในการสืบคนตอตัวอยางเม็ดยาแตกตางกัน
ดังนั้น ขอมูลในสวนของเวลาที่ใชในการสืบคนตอตัวอยางจึงไมไดนํามาพิจารณาเปรียบเทียบทางสถิติ
การสังเกตพฤติกรรมการสืบคนของผูเขาใชงาน โดยการกําหนดขอมูล
รวมกับรูปภาพ พบวา หากเม็ดยาตัวอยางนั้นมีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณ อาทิเชน รูปรางของ
เม็ดยา ตัวอักษร-สัญลักษณบนเม็ดยา ผูเขาใชงานยังคงเลือกกรอกขอมูลเหลานั้น เพื่อการสืบคนเปน
อันดับแรก แตสําหรับลักษณะทางกายภาพของเม็ดยามีความซับซอนในการกรอกขอมูล อาทิเชน
สีพื้นของเม็ดยา เม็ดยาที่มีสีพื้นมากกวา 1 สี ผูเขาใชงานจะเลือกใชการสืบคนโดยรูปภาพ การกรอก
ขอมูลเพื่อการสืบคน ที่ตองอาศัยกระบวนการยุงยาก ประกอบกับการใชเครื่องมืออื่นๆ เชน การวัด
ขนาดความกวาง ความยาว ความหนาของเม็ดยา โดยเวอรเนีย คาลิปเปอร เปนประเภทของขอมูล
ที่ถูกเลือกใชนอย เมื่อสืบคนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลวไมไดผลคําตอบที่ถูกตอง ผูเขาใชงานจะปรับ
วิ ธี ก ารสื บ ค น ใหม อาจใช ข อ มู ล ประกอบในการสื บ ค น ที่ ซั บ ซ อ นมากขึ้ น หรื อ เลื อ กใช ข อ มู ล ที่
หลากหลายมากขึ้น และไดคําตอบที่ถูกตองในที่สุด
กลุมของผูเขาใชงานในการประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและ
แคปซูลโดยระบบฐานขอมูล จํานวน 5 คน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปการศึกษา 2555 และกลุมของผูเขาใชงานในการประเมินผลการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ด
และแคปซูล โดยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค จํานวน 10 คน ซึ่งเปนเภสัชกรนั้น หากพิจารณา
ประสบการณในการระบุชนิดของเม็ดยา ผูเขาใชงานทั้งสองกลุมอาจมีประสบการณที่แตกตางกัน แต
ในการศึกษานี้ ผูเขาใชงานไดรับการใหความรูกอนการประเมิน จริง จนมีความเขาใจในกระบวนการ
สืบคน อีกทั้งยังตองระบุกระบวนการในการสืบคนซึ่งเปนที่มาของคําตอบ ดังนั้น ประสบการณของผู
เขาใชงานในการระบุชนิดของเม็ดยา สงผลตอผลการประเมินการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูล
เพียงเล็กนอย หากใชกลุมผูเขาใชงานกลุมเดียวกันในการประเมินผลทั้งสองสวน อาจเกิดการจดจําผล
ของคําตอบ และสงผลใหผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได
ระบบสื บ ค น ข อ มู ล สํ า หรั บ พิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล โดย
แนวคิดการคนหาดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค นี้ สามารถเขาใชงานไดผ านอินเทอรเน็ต
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มีความเปนปจจุบัน ไมแฝงประโยชนทางการคา สามารถปรับปรุงแก ไขขอมูลใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน และใหผลการสืบคนประกอบการตัดสินใจทีม่ ีประสิทธิภาพ
2 ขอเสนอแนะ
การถายภาพเม็ดยาในการศึกษานี้ ทําการกําหนดสภาวะแวดลอมในการถายภาพและ
รู ป แบบของฉากให ค งที่ ซึ่ ง การกํ า หนดสภาวะแวดล อ มในการถ า ยภาพและรู ป แบบฉากเช น นี้
ยากสําหรับการนําไปใชงานจริง ในการศึกษาการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและแคปซูลตอไป ควรมี
การพัฒนาการประมวลผลภาพ เพื่อชวยใหกระบวนการถายภาพสะดวกมากยิ่งขึ้น
ในการศึ ก ษาการพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย าเม็ ด และแคปซู ล ด ว ยระบบฐานข อ มู ล ร ว มกั บ
อิมเมจซีค ตอไป ควรมีตัวอย างเม็ดยาในการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น เพื่ อประโยชนในการใชงานจริง
ของระบบสื บ ค น ข อมู ล เนื่ อ งจากในปจ จุ บั น นั้ น ยาเม็ ด และแคปซู ล ที่ มี ก ารใช จ ริ ง มี จํ า นวนมาก
อาจพัฒนาใหผูเขาใชภายนอกสามารถเพิ่มตัวอยางเม็ดยาลงในระบบสืบคนขอมูลได และมีการสราง
ระบบการกําหนดสิทธิของผูเขาใช เพื่อความปลอดภัยของระบบ
การพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ย านั้ น มี ค วามจํ า เป น และสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ไมเพียงแตยาเม็ดและแคปซูล แตการพิสูจนเอกลักษณของเภสัชภัณฑรูปแบบอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน
ดังนั้น หากสามารถพัฒนาการพิสูจนเอกลักษณของเภสัชภัณฑรูปแบบอื่นๆ ดวยระบบฐานขอมูล
รวมกับรูปภาพก็จะเปนประโยชนอยางมาก
หากตองการนํ า ระบบสื บ คน ขอมู ล สํ า หรั บ พิสู จ น เ อกลั กษณ ยาเม็ด และแคปซูล โดย
แนวคิดการคนหาขอมูลดวยระบบฐานขอมูลรวมกับอิมเมจซีค ไปใชงานจริงก็สามารถทําได ระบบ
ฐานขอมูลออกแบบมาใหรองรับการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมขอมูล เพื่อประโยชนในการใชงาน แต
ยังคงมีขอจํากัดเกี่ยวกับสภาวะการถายภาพ ดั งที่ไดระบุไวในบทที่ 3 ซึ่งมีความยุงยากซับซอน หาก
ตองการใหผลการสืบคนมีความถูกตองสูงเชนเดียวกับ การศึกษานี้ จําเปนตองควบคุมสภาวะทั้งหมด
ในการถายภาพเปนอยางดี เนื่องจากอิมเมจซีคเปนโปรแกรมโอเพนซอรส ดังนั้นสามารถดัดแปลง
แกไขโปรแกรมดังกลาว ใหมีประสิ ทธิภาพเหมาะกับเม็ดยามากขึ้น หรืออาจใชโปรแกรมประมวลผล
ภาพอื่นที่มีความสามารถในการพิสูจนเอกลักษณของวัตถุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก ตารางแสดงยาเม็ดและแคปซูลที่ใชในงานวิจัย
รหัสยา

ชื่อการคา

1

Fastan forte

2

Klyzen25

3

Fazen

4

Parafen

5

Sinogesic

6

Fafen

7

Roxifen

8

Volta

9

Flagyl

10

Vita1+6+12

11

Ida

12

Histatab

13

Saldol

14

Fortisone

15

Masto-of

16

Dizep-5

17

Lamivir

18

Sanoclox
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รหัสยา

ชื่อการคา

19

Sanomox-Y500

20

Ampihof

21

Doxyhof

22

Faslex-500

23

Metrolex

24

Phendiridine

25

Terco-D

26

Glycoff

27

Premobrom

28

Violin

29

Taraxin

30

Bisacod

31

Isorem10

32

Cardenol10

33

Isorem5

34

Hydrochlorothiazide

35

Lasix

36

Verapin

37

Aspent
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รหัสยา

ชื่อการคา

38

Amilozide

39

Furetic

40

Benzhexol

41

Sifluna

42

Fabilium

43

Stuna

44

Vitamin B1-B6-B12

45

Folic acid

46

Dimonate

47

Magesto-F

48

Difelene50

49

Difelene25

50

Sennahof

51

Sumoxin

52

Bactin

53

Aluminium hydroxide

54

Ca-R-Bon charcoal

55

Albemed

56

Pox109
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รหัสยา

ชื่อการคา

57

Coenzyme Q10

58

Gluta complex 600

59

Bio zinc

60

Banner bright

61

Lanoxin

62

Aluminum

63

Delta charcoal

64

Halopol2

65

Lonza0.5

66

Capirox10

67

Orapa

68

Hadarax

69

Polyhadon0.5

70

Lonza1.0

71

Dipot

72

Dizep2

73

Serrin

74

Tylenol

75

Polytanol10
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รหัสยา

ชื่อการคา

76

Tripnatol25

77

Neopen

78

Tranxic

79

Dany

80

ATC

81

Reparil-dragees

82

Demen

83

Multivitamin

84

Indomethacin

85

Thiazide

86

Folic

87

Capirox20

88

Comtaplex

89

Benda500

90

Buscopan

91

Fatec

92

Biocalm

93

Ciprohof

94

Mucolex

รูปภาพเม็ดยา

91
รหัสยา

ชื่อการคา

95

D-gas

96

Emulax senna

97

Norfloxacin

98

Miformin

99

Zyrtec-D

100

Cordarone

101

Diclofenac

102

Hidil600

103

Ripin-450

104

Clarithromycin

105

Calcium-tab1000

106

Xanidine

107

Crossa-400

108

Mefa500

109

Merislon

110

I-profen

111

Roxin

112

Norxacin

113

Sara
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รหัสยา

ชื่อการคา

114

Fatal

115

Dimenate

116

Bisolvon

117

Hydrochlorothiazide

118

Actrim

119

Methimazole

120

Bestatin20

121

Utmos30

122

Diamicron

123

Lopid

124

Natrilix SR

125

Glucophage

126

Imodium

127

Flunarizine

128

Diacloxia

129

Antacil

130

Namtaothong

131

Benpine

132

Nortryptyline
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รหัสยา

ชื่อการคา

133

Collagen Peptide 1000 mg

134

Bio-vitamin C

135

Phamarin70

136

Sermion

137

Prozac

138

Depakine chrono

139

Miracid

140

Carinose

141

Diabenol

142

Falerm200

143

Hofergot

144

Enaril5

145

Sambee

146

Volcidol

147

Monolin

148

Dichloride

149

Rhinotab

150

Chalktab1.5

151

Anapril5
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รหัสยา

ชื่อการคา

152

Gynecon

153

Air-X120

154

Berclomin

155

One-six-twelve

156

Amitriptyline hydrochloride

157

Glucono-500

158

Mucolid

159

Spasmo

160

Asmasolon

161

Diamet

162

Nasolin

163

Glibenclamide

164

Icolid

165

Dulcolax

166

Air-X

167

Glucono850

168

Metformin hydrochloride

169

Glimide

170

Temnol
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รหัสยา

ชื่อการคา

171

Betalol

172

Norgesic

173

Prenolol50

174

Prenolol25

175

Bronpect-D

176

Allopurinol100

177

Actal

178

Glizide

179

Lodil300

180

Hidil300

181

Meptin

182

Meptin-mini

183

Motidom

184

Alinamin-f odorless

185

Oxetine20

186

Prenolol100

187

Colcine

188

Folic tablets

189

Sulidine-CP
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รหัสยา

ชื่อการคา

190

Moduretic

191

TC-mycin

192

Neuviplex S.C.

193

Muscol

194

Mydocalm

195

Decolgen prin

196

Neotica

197

Tiffy day

198

Disento

199

Postinor

200

Madonna
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ภาคผนวก ข ตารางแสดงชื่อ และคา RGB ของมาตรฐานสี Crayon 120 สี

98

99

100

101
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

นางสาว สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ
83/1 หมู6 ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอ ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

